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ION DIACONESCU

Vã înaintãm, alãturat, Raportul la proiectul de Lege pentru ratificarea
Protocolului de amendare a Convenþiei de la Viena privind rãspunderea civilã pentru
daune nucleare, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997, trimis Comisiei pentru
industrii ºi servicii pentru  examinare pe fond, cu adresa nr.266/21.09.1998.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele transmise de :
- Consiliul Legislativ.
- Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi,
- Comisia pentru politicã externã,
- Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci.
Având în vedere conþinutul juridic ºi obiectul reglementãrii, proiectul de

lege are caracter de lege ordinarã.

         PREªEDINTE,                                   SECRETAR,

      Dan Ioan Popescu                                  Istvan Antal

    Exp.parlam.
Cristina Bãlãnescu



Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 315.3401.  Fax : 313.6643.

                                                                                              Bucureºti, 07.10.1998
                                    Nr. 805/XVIII/3

R A P O R T
asupra proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a

Convenþiei de la Viena privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare,
adoptat la Viena la 12 septembrie 1997

Cu adresa nr.266/21.09.1998 Secretarul General al Camerei Deputaþilor
a sesizat în fond Comisia pentru industrii ºi servicii cu dezbaterea ºi avizarea
proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenþiei de la
Viena privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare, adoptat la Viena la 12
septembrie 1997.

In urma examinãrii în ºedinþa din 06.10.1998 a proiectului de lege
menþionat mai sus, având în vedere ºi avizele favorabile primite de la Consiliul
Legislativ, Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi, Comisia pentru politicã
externã ºi Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci, comisia a hotãrât ca proiectul de
lege sã fie supus spre dezbatere ºi adoptare în forma prezentatã de iniþiator ºi adoptatã
de Senat.

În raport cu obiectul ºi conþinutul sãu, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

                PREªEDINTE,                                 SECRETAR,

             Dan Ioan Popescu               Istvan Antal

   Exp. Parlam.
Cristina Bãlãnescu


