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BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind 

facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de 

Conferinţa Internaţională privind facilitarea voijului şi transportului maritim, modificată şi 

completată prin amendamentele din 1984,1986,1989,1991,1993 şi 1994, trimis comisiei 

noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent nr.65 din 21 februarie 

2000. 

Proiectul de lege a fost trimis la comisie în procedură normală, iar la 

întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 

  

           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                Ioan Bivolaru 

   
    
 
Expert :Viorel Buda 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1999 

pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim 
internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa Internaţională 

privind facilitarea voijului şi transportului maritim, modificată şi completată prin 
amendamentele din 1984,1986,1989,1991,1993 şi 1994 

 
 
 
 

În urma examinării acestui proiect de lege, în şedinţa din 29 martie 2000, 

comisia a hotărât ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1999 

pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional 

(FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa Internaţională privind facilitarea 

voijului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 

1984,1986,1989,1991,1993 şi 1994 să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 

Deputaţilor, în forma prezentată. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituiţia României, proiectul de lege prezentat 

spre dezbatere şi avizare pe fond are caracter de lege ordinară. 

 
            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
         Dan Ioan Popescu                                 Ioan Bivolaru 

    
 
 
 Expert : Viorel Buda 

 


