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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 23.09.2005
            Nr.23/136/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
acceptarea Anexei IV revizuită la Convenţia internaţională din 1973 pentru
prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la
data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin
Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra
la 1 aprilie 2004, primit cu adresa nr.P.L.X 350 din 6 septembrie 2005.

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de
lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

GUEST
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 23.09.2005
                                                                           Nr.23/136/2005

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenţia internaţională din 1973 pentru
prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978,

adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia
Mediului Maritim la Londra la 1 aprilie 2004

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi
servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.x 350 din 6 septembrie 2005, pentru dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de
Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către
nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Maritim la Londra la 1 aprilie
2004.

Proiectul de lege a fost emis pentru preluarea în legislaţia naţională a Anexei IV – Reguli pentru prevenirea
poluării cu ape uzate de la nave, la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,
modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78), ţinând seama că această anexă a fost preluată în legislaţia a 21
de state membre ale Uniunii Europene.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.919 din 14 iulie 2005, cu
observaţii şi propuneri care nu au fost incluse în text.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic cu nr.26/301/16.09.2005, de Comisia pentru politică externă cu nr.P.L.X 350/16.09.2005 şi
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.P.L. X 350/16.09.2005.

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 23 septembrie 2005.
La lucrări au participat 21 de deputaţi din totalul de 23 de deputaţi membri ai comisiei.
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La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege
este Senatul.

A M E N D A M E N T E    A D M I S E

Nr.
crt.

Text proiect de lege Amendamente admise Motivaţie

0 1 2 3
1.

LEGE
pentru acceptarea Anexei IV revizuită la
Convenţia internaţională din 1973 pentru

prevenirea poluării de către nave,
modificată prin Protocolul încheiat la
Londra la data de 17 februarie 1978,

adoptată de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia

MEPC.115(51) a Comitetului pentru
Protecţia Mediului Marin la Londra la 1

aprilie 2004

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
LEGE

pentru acceptarea Anexei IV revizuite la
Convenţia internaţională din 1973 pentru

prevenirea poluării de către nave, modificată
prin Protocolul încheiat la Londra la data de

17 februarie 1978, (MARPOL 73/78),
adoptată de Organizaţia Maritimă

Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51)
a Comitetului pentru Protecţia Mediului

Marin la Londra la 1 aprilie 2004

Reformulare pentru a
se menţiona
denumirea exactă a
documentului
internaţional.

2.
Art.1. – Se acceptă Anexa IV revizuită la
Convenţia  internaţională  din  1973  pentru

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art.1. – Se acceptă Anexa IV revizuită la
Convenţia   internaţională   din  1973   pentru

Idem poz.1.
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0 1 2 3
prevenirea poluării de către nave, modificată
prin Protocolul încheiat la Londra la data de
17 februarie 1978, la care România a aderat
prin Legea nr.6/1993, pentru aderarea
României la Convenţia internaţională din
1973 pentru prevenirea poluării de către nave,
modificată prin Protocolul încheiat la Londra,
adoptată de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51)
a Comitetului pentru Protecţia Mediului
Marin la Londra la 1 aprilie 2004.

prevenirea poluării de către nave, modificată
prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17
februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care
România a aderat prin Legea nr.6/1993, pentru
aderarea României la Convenţia internaţională
din 1973 pentru prevenirea poluării de către
nave, modificată prin Protocolul încheiat la
Londra, adoptată de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a
Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la
Londra la 1 aprilie 2004.

3. Art.2. – În termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
va adopta prin ordin al ministrului Normele
metodologice de aplicare a prevederilor
Anexei IV revizuită la MARPOL 73/78,
prevăzută la art.1.

Nemodificat

4. Art.3. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Nemodificat

                                      PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                    Dan Ioan Popescu                                                          Aurelia Vasile

Expert, Daniel Bădina
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