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BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm alăturat Raportul la 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.

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

- Consiliul Legislativ.
În raport de obiectul 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.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

Cu adresa nr.582 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.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.

În urma dezbaterii în şedinţa din data de 09.01.2001, comisia a
hotărât în unanimitate, ţinând cont şi de avizul favorabil primit de la Consiliul
Legislativ, avizarea favorabilă a proiectului de lege menţionat mai sus şi
trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în forma
prezentată de Senat.

În raport de obiectul 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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