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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 02.10.2002
Nr. 457

A V I Z

 asupra proiectului de Lege privind acceptarea de către România a
amendamentelor la Codul internaţional de management pentru
exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării

(Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.),
adoptate de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin

Rezoluţia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 şi pentru
modificarea Legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a

Codului internaţional de management pentru exploatarea în
siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul

internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.),
adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin

Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

                     În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind
acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internaţional de
management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru
prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei -
Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin
Rezoluţia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 şi pentru modificarea
Legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului
internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi
pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al
siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, trimis cu
adresa nr.457 din 23 septembrie 2002, înregistrată sub nr.31/844 din 23
septembrie 2002.
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Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în
şedinţa din  2 octombrie 2002.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea
de motive la acesta, precum  şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ
nr.877/01.07.2002.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege, în forma
adoptată de Senat.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
                                     prof. univ. dr. Ion Neagu

red. Geanina Cristea
        expert


