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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.6643.  Fax : 314.8091.

                                                             Bucure”ti, 28.10.1998
                                                                                                  Nr. 84/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE“EDINTE
ION DIACONESCU

Vª remitem în anaxª Raportul suplimentar asupra proiectului de Lege

privind siguranþa navigaþiei civile, trimis pentru reexaminare la comisie, la propunerea

iniþiatorului, ca urmare dezbaterii în plen.

Acest proiect de lege face parte din categoria legilor organice.

         PRE“EDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Istvan Antal

Exp.parlam.
Titu Prodan
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.6643.  Fax : 314.8091.

                                                            Bucure”ti, 28.10.1998.
                                     Nr. 84/XVIII/3

RAPORT  SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind siguranþa navigaþiei civile

Proiectul de Lege privind siguranþa navigaþiei civile a fost avizat favorabil
pe fond de cªtre Comisia pentru industrii ”i servicii prin raportul transmis Biroului
Permanent al Camerei Deputaþilor la data de 09.09.1996 cu nr.84/XXXVI/3.

Cu adresa nr.71/95 din 23.09.1998, de la Cabinetul Secretarului General al
Camerei Deputaþilor, s-a solicitat urgent elaborarea ”i depunerea unui raport suplimentar
la Biroul Permanent, pentru acela”i proiect de lege, retrimis spre reexaminare la
comisie, la propunerea iniþiatorului, urmare dezbaterii în plen.

Solicitând punctul de vedere al iniþiatorului faþª de acestª situaþie, prin
adresa nr.4035/TB/22.10.1998, semnatª de Ministrul Transporturilor, s-a transmis
comisiei propunerea de respingere a acestui proiect de lege, motivând cª pânª la aceastª
datª dispoziþiile din proiectul Legii siguranþei navigaþiei civile au fost reevaluate ”i
sistematizate, potrivit metodologiei generale de tehnicª legislativª, în alte acte
normative promovate sau în curs de promovare de cªtre Guvern sau Ministerul
Transporturilor, dupª cum urmeazª:

1. ˛n proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.42/1997
privind navigaþia civilª, publicatª în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.221/1997, sunt preluate principalele dispoziþii cu caracter de lege referitor la
siguranþa navigaþiei civile, în concordanþª cu prevederile Ordonanþei Guvernului
nr.19/1997 privind transporturile generale, aprobatª prin proiect de lege de cªtre
Parlament, în luna septembrie 1998.

2. ˛n proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.95/1998
privind înfiinþarea unor instituþii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,
publicatª în Monitorul oficial al României, partea I, nr.320/1998, sunt preluate
dispoziþiile cu caracter de lege referitoare la organizarea activitªþii de supraveghere ”i
control a navigaþiei civile ”i înfiinþarea insituþiilor abilitate pentru aceste activitªþi.
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3. ˛n Hotªrârea Guvernului nr.627/1998, publicatª în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.373/1998, emisª în temeiul Ordonanþei Guvernului nr.95/1998,
se aprobª organizarea ”i funcþionarea Inspectoratului Navigaþiei Civile cu atribuþii de
supraveghere ”i control al navigaþiei civile.

4. ˛n proiectul de Hotªrâre de Guvern (în fazª de finalizare) pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanei Guvernului nr.42/1997 privind
navigaþia civilª, sunt preluate dispoziþiile detaliate cu referire ”i la siguranþa navigaþiei
civile.

5. ˛n Ordinul Ministrului Transporturilor cu nr.246/1998, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.293/1998, emis în temeiul Ordonanþei
Guvernului nr.42/1997, sunt preluate dispoziþiile detaliate privind brevetarea, licenþierea
”i certificarea personalului cu atribuþii în siguranþa navigaþiei civile.

6. ˛n Ordinul Ministrului Transporturilor cu nr.422/1998 (în curs de
publicare), emis în temeiul Ordonanþei Guvernului nr.42/1997, sunt preluate dispoziþiile
detalitate privind personalul minim de siguranþª necesar la bordul navelor.

˛ntrunitª în ”edinþa din 27 octombrie 1998, comisia a examinat în prezenþa
iniþiatorului motivaþia invocatª pentru respingerea proiectului de lege supus dezbaterii ”i
a constatat cª propunerea este pe deplin justificatª.

˛n contextul în care proiectul de Lege privind siguranþa navigaþiei civile nu
mai are obiect de reglementare, comisia noastrª propune Camerei Deputaþilor
respingerea acestei iniþiative legislative, raportul iniþial anulându-se de drept.

        PRE“EDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                Istvan Antal
          

Exp.parlam.
Titu Prodan


