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A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate
la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv la 6

iunie 2001, la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii
omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a
Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului

(Codul FSS),  adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin
Rezoluţia  MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra

la 5decembrie 2000.

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 pentru acceptarea unor
amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie
2000 şi, respectiv la 6 iunie 2001, la Convenţia internaţională din 1974 pentru
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974,
precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra
incendiului (Codul FSS),  adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin
Rezoluţia  MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la
5decembrie 2000, trimis cu adresa nr.441 din 17 septembrie 2002, înregistrată
sub nr.31/818 din  17 septembrie 2002.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa
din  24 septembrie 2002.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege,  expunerea de
motive  şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.942 din 17.07. 2002.

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat  la data de  9
septembrie 2002.

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