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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 16.01.2001

PROCES VERBAL
încheiat la data de 09.01.2001

Domnul preşedinte István Antal constată că există cvorum (22 de
deputaţi prezenţi şi 1 absent motivat - domnul deputat Petru-Şerban Mihăilescu,
Grupul Parlamentar PDSR (Social Democrat şi Umanist). Supune votului comisiei
următorea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi
acceptarea unor amendamente la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea
vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 nov.1974, la Convenţia
internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie
1966 şi la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către
nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.

Sesizată în fond.
Invitaţi: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18)
referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele
petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizaţiei Maritime
Internaţionale.

Sesizată în fond.
Invitaţi: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.107/2000 pentru ratificarea Convenţiei pentru unificarea
anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal
la 28 mai 1999.

Sesizată în fond.
Invitaţi: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la
Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor,
brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie
1978 (STCW 1978) şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi
efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al
Conferinţei părţilor la această convenţie, la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a
amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii al
Organizaţiei Maritime Internaţionale.

Sesizată în fond.
Invitaţi: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la
Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,
încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

Sesizată în fond.
Invitaţi: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr.147/1976
privind standardele minime la bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996
la această convenţie.

Sesizată în fond.
Invitaţi: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea unor

amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA),
adoptată la a 43-a sesiune a Conferinţei Generale a acesteia la 1 octombrie 1999.

Sesizată în fond.
Invitaţi: CNCAN
8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Actului

de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a
desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

Sesizată în fond.
Invitaţi: OSIM
9. Diverse.
Dă cuvântul domnului Şeban Cucu - director general Ministerul

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care prezintă necesitatea
proiectului de lege.

Domnul preşedinte István Antal cere acordul comisiei pentru
participarea la lucrările acesteia a domnului deputat C. Toader, specialist în
transporturi. Comisia aprobă în unanimitate. Dă cuvântul membrilor comisiei
pentru dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor
amendamente la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti
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pe mare, încheiată la Londra la 1 nov.1974, la Convenţia internaţională din 1966
asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 şi la convenţia
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin
Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 înscris la punctul 1 de pe ordinea
de zi.

Dl. dep. Dumitru Chiriţă întreabă dacă s-au operat modificările
propuse prin avizul Consiliului Legislativ.

Dl. preşedinte István Antal dă cuvântul iniţiatorului, dl. Şerban Cucu
care confirmă operarea acestor modificări, atunci când s-a dezbătut proiectul de
lege la Senat. Întrucât nu sunt alte comentarii, supune aprobării comisiei proiectul
de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în unanimitate proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele
protocoale şi acceptarea unor amendamente la convenţia internaţională din 1974
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 nov.1974, la
Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra
la 5 aprilie 1966 şi la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării
de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.

Trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi şi dă cuvântul
iniţiatorului pentru a-l prezenta.

Dl. director Şerban Cucu prezintă proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18)
referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele
petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizaţiei Maritime
Internaţionale.

Dl. dep. C. Toader subliniază necesitatea introducerii competitivităţii
în domeniu pe care proiectul de lege o permite.

Dl. Preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unanimitate proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2000
pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului
tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de
către Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale.

Trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi şi dă cuvântul
iniţiatorului pentru a-l prezenta.

Dl. director Naumoff prezintă proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.107/2000 pentru ratificarea Convenţiei pentru unificarea
anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal
la 28 mai 1999.

Dl preşedinte István Antal dă cuvântul membrilor comisiei pentru
dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.107/2000 pentru ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999,
înscris la punctul 3 de pe ordinea de zi.
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Dl. dep. Ioan Miclea întreabă ce unitate este DST la care i se răspunde
că este o unitate uzitată privind garanţiile şi are o măsură determinată.

Dl. preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unanimitate proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.107/2000 pentru ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

Trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi şi dă cuvântul
iniţiatorului pentru a-l prezenta.

Dl. director Şerban Cucu prezintă proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la
Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor,
brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie
1978 (STCW 1978) şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi
efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al
Conferinţei părţilor la această convenţie, la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a
amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii al
Organizaţiei Maritime Internaţionale.

Dl preşedinte István Antal dă cuvântul membrilor comisiei pentru
dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenţia
internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi
efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) şi a
Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart
(Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la această
convenţie, la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare,
adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii al Organizaţiei Maritime
Internaţionale, înscris la punctul 4 de pe ordinea de zi.

Dl. dep. C. Toader arată că proiectul de lege introduce noile standarde
internaţionale privind pregătirea personalului navigant şi brevetarea.

Dl. preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unanimitate proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenţia
internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi
efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) şi a
Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart
(Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la această
convenţie, la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare,
adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii al Organizaţiei Maritime
Internaţionale.

Trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi şi dă cuvântul
iniţiatorului pentru a-l prezenta.



5

Dl. director Şerban Cucu prezintă proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la
Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,
încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

Dl. preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de Lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unnimitate proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.127/2000
pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

Trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi şi dă cuvântul
iniţiatorului pentru a-l prezenta.

Dl. director Şerban Cucu prezintă proiectul de Lege proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea
Convenţiei nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale şi
a Protocolului din 1996 la această convenţie.

Dl. preşedinte István Antal dă cuvântul membrilor comisiei pentru
dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr.147/1976 privind standardele minime la
bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la această convenţie, înscris la
punctul 6 de pe ordinea de zi.

Dl. dep. C. Toader subliniază obligaţia asigurării de hrană gratuită. Dl.
dep. Dumitru Chiriţă întrebă dacă s-au operat observaţiile făcute prin avizul
Consiliului Legislativ.

Dl. director Şerban Cucu  arată că acestea s-au operat  când s-a
dezbătut proiectul de lege la Senat şi arată că s-au stabilit cuantumuri pentru
alocaţia de hrană, iar orice venit trebuie impozitat.

Dl. preşedinte István Antal propune consulatarea Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială.

Dl. dep. Dumitru Chiriţă arată că nu e necesar întrucât această comisie
a avizat favorabil proiectul de lege, iar problema ridicată face obiectul altor legi,
cum ar fi IVG şi asigurarea de risc.

Dl. preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unanimitate proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1999
pentru ratificarea Convenţiei nr.147/1976 privind standardele minime la bordul
navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la această convenţie.

 De asemenea, cere deputaţilor să consulte lista cu priorităţile
legislative pe care o au în mapă şi a doua zi să anunţe la care proiecte de lege vor să
se înscrie ca raportori.

Dl. vicepreşedinte Ioan Bivolaru precizează unele modificări aduse
Regulamentului Camerei Deputaţilor. Citează obiectul de activitate al comisiei
pentru a acoperi toate domeniile.
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Dl. dep. Dinu Patriciu cere să se facă un raport cu cele 3 ordonanţe
înscrise la punctul 2 şi 7 din lista de priorităţi, deoarece acestea trebuie corelate.
Comisia aprobă acest punct de vedere.

Dl. preşedinte Istvan Antal declară închisă şedinţa, arătând că
dezbaterea următoarelor puncte de pe ordinea de zi se va face în ziua următoare.

PREŞEDINTE,

István Antal


	Bucuresti, 16.01.2001

