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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 07.09.2006
                                                 Nr.23/169/2006

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru

ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor

nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinţei pentru

analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia

fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005,

transmis cu adresa nr.P.L.x 621 din 4 septembrie 2006.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată,

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Senatul.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 07.09.2006
    Nr.23/169/2006

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia

privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie
2005, prin Actul Final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea

amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a
materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea
Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare,
adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinţei pentru analiza şi
adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a
materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005, transmis cu
adresa nr.P.L.x 621 din 4 septembrie 2006, înregistrată la comisie sub nr.23/169
din 5 septembrie 2006.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul
nr.904 din 28 iunie 2006 cu observaţii şi propuneri privind norme de tehnică
legislativă care au fost preluate în text.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege cu
avizul nr.33/621 din 06 septembrie 2006.

Proiectul de lege care ca obiect ratificarea Amendamentului la
Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viene, la 8
iulie 2005, în cadrul Conferinţei organizate de către Agenţia Internaţională pentru
Energia Atomică (Viena, 4-8 iulie 2005).

Amendamentul constă într-o serie de modificări aduse Convenţiei
privind protecţia fizică a materialelor nucleare, prin care s-a făcut o extindere a
aplicării prevederilor acesteia (incluzând şi instalaţiile nucleare).

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de
lege în şedinţa din 6 septembrie 2006.
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Comisiei
Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare: domnul Lucian Goicea –
director şi doamna Viviana Grama – director.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia
privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005,
prin Actul Final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse
pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de
România la Viena la 8 iulie 2005, în forma propusă de Guvern, cu următoarea
precizare: au fost înlocuite de iniţiator pagina 2 a textului tradus în limba română a
Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare
datorită unor neconcordanţe de traducere în limba română şi pagina 10 care nu
purta menţiunea conform cu originalul şi semnătura persoanei autorizate, conform
normelor de tehnică legislativă, pagini anexate, în original, la prezentul raport.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 23
de deputaţi membri ai comisiei.

Prin conţinut şi obiectul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată,
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Senatul.

                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

                     Dan Ioan Popescu                                       Aurelia Vasile

Expert,
Isabela Robe
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