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A V I Z 

asupra propunerii legislative privind modificarea unor prevederi din 
Ordonanţa Guvernului nr.42/1997 privind  navigaţia civilă şi 

aprobată prin Legea nr.412/2002. 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea unor 
prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.42/1997 privind  navigaţia civilă 
şi aprobată prin Legea nr.412/2002, trimisă cu adresa nr.107 din 24  martie  
2003, înregistrată   sub   nr.31/367 din   25 martie 2003. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a dezbătut propunerea  legislativă, menţionată mai sus, în 
şedinţa din  3 iunie  2003. 
  Membrii comisiei au examinat, propunerea legislativă expunerea 
de motive  şi avizul negativ al Consiliului Legislativ transmis cu adresa nr.386 
din 14 martie 2003 şi au constat următoarele: 

- soluţia legislativă preconizată de iniţiatori de a se 
introduce un articol nou, art.136, după art.135, în cuprinsul Capitolului VII 
„Dispoziţii finale”, este nejustificată, avându-se în vedere  faptul că Ordonanţa 
Guvernului nr.42/1997, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.412/2002, nu conţine decât 104 articole; 

- de asemenea, referirea la art.45 alin.1 lit.c) în cadrul 
noului text propus  care, aşa cum se precizează,  ar conţine unele condiţii 
privind procentul de participare al capitalului românesc este eronată. O astfel 
de reglementare se regăseşte la art.24 alin.2 lit.c) din ordonanţa de Guvern, 
astfel cum  a fost modificată şi completată prin legea de aprobare; 

- articolul 45, indicat de iniţiator în cuprinsul noului text, 
este alcătuit din 3 alineate, fără enumerări distincte marcate prin litere, şi 
conţine prevederi referitoare la raportul pe care comandantul navei trebuie să-l 
întocmească la orice eveniment petrecut pe navă. 
  Faţă de aceste considerente, membrii comisiei, cu majoritate de 
voturi,  au hotărât să nu avizeze favorabil  această iniţiativă legislativă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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