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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

     Bucureşti, 19.12.2002
         Nr.23/264/2002

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
pentru acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru
transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de
Organizaţia Maritimă Internaţională pentru Rezoluţia MEPC.20(22) a
Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985,
astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru
acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta,
primit cu adresa nr.657 din 16 decembrie 2002.

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

PREŞEDINTE,

István Antal
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Codului pentru construcţia şi

echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice
periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională

pentru Rezoluţia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului
Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin

amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor
din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta

1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.657 din
16 decembrie 2002, pentru avizare şi dezbatere în fond, în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru acceptarea Codului pentru construcţia şi
echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice
periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională
pentru Rezoluţia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin
la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele
ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi
2000 referitoare la acesta.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ,
cu nr.1318 din 16 octombrie 2002.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 5
decembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr.657 din 17
decembrie 2002, a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de
Senat.

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

3. Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în şedinţa
comisiei din data de 18 decembrie 2002.
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La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul
de 26 de deputaţi membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.
5. În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii

propune adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                    István Antal                                          Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina


