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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 17.09.2001
                    Nr.224/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.30/2001 privind acceptarea
amendamentelor la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare,
încheiată la Londra la 5 aprilie 1996, adoptate de Adunarea Organizaţiei
Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 784 (19), la Londra la 23 noiembrie
1995.

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.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională
asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1996, adoptate
de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 784

(19), la Londra la 23 noiembrie 1995

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.30/2001

privind acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională asupra liniilor de

încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1996, adoptate de Adunarea

Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 784 (19), la Londra la 23

noiembrie 1995, trimis cu adresa nr.441 din 4 septembrie 2001.

Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare conţine

prevederi referitoare la stabilirea limitelor maxime până la care se pot încărca

navele maritime, în raport cu tipul şi caracteristicile navelor şi în funcţie de

regiunile geografice şi perioadele sezoniere. Amendamentul propus se referă la

definirea cu mai multă exactitate a limitelor regiunii tropicale din Pacificul de

Sud, din largul coastelor Australiei.
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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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