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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                             Bucureşti, 09.01.2001
                   Nr. 267/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm alăturat Raportul la 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.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizul transmis
de:

- Consiliul Legislativ.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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RAPORT

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

Cu adresa nr.589 din 6 noiembrie 2000, Preşedintele Camerei

Deputaţilor în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor a sesizat pentru examinare şi avizare în fond Comisia pentru industrii

şi servicii cu 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
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amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii al

organizaţiei Maritime Internaţionale.

În urma dezbaterii în şedinţa din data de 09.01.2001, comisia a

hotărât în unanimitate, ţinând cont şi de avizul primit de la Consiliul Legislativ,

să avizeze favorabil în fond proiectul de lege şi să-l propună spre dezbatere şi

adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în forma prezentată de Senat.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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