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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

     Bucureşti, 23.09.2005
                  Nr.23/141/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, vă
înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind acceptarea Codului
pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU
1979) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale
prin Rezoluţia A.414 (XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la
Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Anexa 18
din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la
Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru construcţia şi
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.649(16) la Londra
la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin
Anexa 17 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa
sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 şi prin Rezoluţia MSC.38(63) a Comitetului
Securităţii Maritime la Londra la 19 mai 1994, primit cu nr.P.L.X 361 din 13
septembrie 2005.

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

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

GUEST
Original
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind acceptarea Codului pentru construcţia şi

echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de
Adunarea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale prin

Rezoluţia A.414 (XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la
Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin

Anexa 18 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua
sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru
construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU

1989) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin
Rezoluţia A.649(16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat

de amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul Comitetului
Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai

1991 şi prin Rezoluţia MSC.38(63) a Comitetului Securităţii Maritime la
Londra la 19 mai 1994

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L. x 361 din 13
septembrie 2005, pentru avizare şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind
acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj
marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime
Consultative Interguvernamentale prin Rezoluţia A.414 (XI) la Londra la 15
noiembrie 1979, a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia
Maritimă Internaţională prin Anexa 18 din Raportul Comitetului Securităţii
Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a
Codului din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin
(Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin
Rezoluţia A.649(16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de
amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul Comitetului Securităţii
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Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 şi prin
Rezoluţia MSC.38(63) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 19 mai 1994.

Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor de foraj marin a fost
elaborat în vederea stabilirii unor norme internaţionale aplicabile respectivelor
instalaţii plutitoare astfel încât să faciliteze deplasarea şi exploatarea în ape
internaţionale în condiţii de siguranţă.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu
nr.1188 din 24 august 2005.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru politică
externă cu nr.P.L.X 361 din 16 septembrie 2005.

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data
de 23 septembrie 2005.

La lucrări au participat 21 de deputaţi din totalul de 23 de deputaţi
membri ai comisiei.

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în
forma prezentată de iniţiator.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera
decizională pentru acest proiect de lege este Senatul.

                       PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                    Dan Ioan Popescu                                     Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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