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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 17.09.2001
                    Nr.231/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului
internaţional pentru transportul în siguranţă al cerealelor în vrac (Codul
internaţional pentru cereale), adoptat prin Rezoluţia M.S.C. 23 (59) a
Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale, la
Londra la 23 mai 1991.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele transmise
de:

- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru politică externă;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile
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RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internaţional pentru transportul în

siguranţă al cerealelor în vrac (Codul internaţional pentru cereale), adoptat
prin Rezoluţia M.S.C. 23 (59) a Comitetului Securităţii Maritime al

Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 23 mai 1991

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în

fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2001

pentru acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al

cerealelor în vrac (Codul internaţional pentru cereale), adoptat prin Rezoluţia

M.S.C. 23 (59) a Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime

Internaţionale, la Londra la 23 mai 1991, trimis cu adresa nr.440 din 4

septembrie 2001.

Proiectul de lege are drept scop adoptarea unui cod internaţional

care stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească navele

maritime care transportă cereale în vrac în vederea obţinerii unei autorizaţii

emise de Guvernul statului al cărui pavilion îl arborează sau de organisme

recunoscute de acesta. Codul internaţional pentru cereale a fost acceptat de

Uniunea Europeană şi navele maritime, indiferent de pavilion, care transportă
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cereale în vrac şi fac escale în porturile ţărilor din Uniunea Europeană sunt

obligate să respecte în toalitate prevederile acestui cod.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 12 septembrie 2001 şi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea

proiectului de lege în forma propusă de Guvern cu modificarea conţinutului

articolului unic privind aprobarea ordonanţei.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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