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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 28.06.2005
           Nr.23/104/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege

pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere privind asigurarea resurselor

de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni

umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998, transmis cu adresa

nr.P.L.x-254 din 23 iunie 2005, înregistrată la comisie sub nr.23/104 din 23

iunie 2005.

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

din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată,

şi art.86 alin.(2) pct.1 din regulamentul Camerei deputaţilor, competenţa

decizională, în cadrul acestui proiect de lege, aparţine Senatului.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

GUEST
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                           Bucureşti, 28.06.2005
      Nr.23/104/2005

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei

de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii
pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare,

adoptată la Tampere la 18 iunie 1998

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei de la
Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea
efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie
1998, transmis cu adresa nr.P.L.x-254 din 23 iunie 2005, înregistrată la comisie sub
nr.23/104 din 23 iunie 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi
art.86 alin.(2) pct.1 din regulamentul Camerei deputaţilor, competenţa decizională,
în cadrul acestui proiect de lege, aparţine Senatului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege conform
avizului nr.684/09.06.2005.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei
de la Tampere cu privire la asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea
efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la 18 iunie 1998.

Convenţia stabileşte cadrul general de cooperare între statele părţi şi toţi
partenerii din domeniul ajutorului internaţional şi desemnează entităţile, altele decât
statele faţă de care vor fi acordate privilegii, imunităţi şi facilităţi.

De asemenea, statele se obligă să faciliteze punerea la dispoziţie rapidă
a asistenţei în domeniul telecomunicaţiilor pentru atenuarea efectelor catastrofelor
prin ridicarea obstacolelor de reglementare internă privind atribuirea frecvenţelor,
plata drepturilor de utilizare, precum şi protecţia personalului tehnic.
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Prevederile Convenţiei nu necesită schimbarea legislaţiei în
domeniu.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28
iunie 2005.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în
conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor, şi Tehnologiei Informaţiei domnul
Secretar de Stat Florin Bejan şi doamna expert Laura Riteş.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
ca proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere privind
asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor
şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998, să fie supus spre
dezbatere şi adoptare, în plenul Camerei Deputaţilor, în forma prezentată de
iniţiator.

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23
membri ai comisiei.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

                      PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,

                    Dan Ioan Popescu                                          Aurelia Vasile

Consilier,
Viorela Gondoş
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