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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 31.10.2001
                    Nr.23/271/2001

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.32/2001 privind acceptarea de către
România a Codului internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc
(Codul FTP), precum şi acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv,
prin Rezoluţia MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii Maritime, la Londra la
5 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000, trimis cu nr.567 din 15
octombrie 2001.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele transmise de:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru politică externă;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În raport de 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.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internaţional
pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum şi

acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv, prin Rezoluţia

MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii Maritime, la Londra la 5
decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare
şi dezbatere în fond, cu termen de depunere a raportului 15.11.2001, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2001 privind
acceptarea de către România a Codului internaţional pentru aplicarea metodelor
de încercare la foc (Codul FTP), precum şi acceptarea unor amendamente la
acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.61
(67) şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii
Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000,
trimis cu adresa nr.567 din 15 octombrie 2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma propusă de
Guvern, în şedinţa din 4 octombrie 2001.

Proiectul de lege are drept scop acceptarea unui cod internaţional
adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională, România fiind membră a acestei
instituţii specializate a Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1965, prin care se
stabilesc reguli uniforme pentru metodele de încercare la foc şi pentru modul de
efectuare a testelor la echipamentele care se instalează la bordul navelor
maritime comerciale. Prevederile codului reprezintă un standard minim aplicabil
în toată lumea la acceptarea echipamentelor cu care sunt dotate navele maritime
comerciale.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în
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şedinţa din 30 octombrie 2001, şi a hotărât în unanimitate, avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu amendamente admise prezentate în anexă şi care se
referă la:

- reformularea titlului ordonanţei pentru punerea de acord cu
prevederile art.1 şi art.2;

- eliminarea din art.I a prevederii privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe;

- introducerea unui articol nou: art.II privind republicarea
ordonanţei astfel cum a fost modificată şi completată.

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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