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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere privind cooperarea sub asupiciile Protocolului 
de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte de aplicare comună între România şi 
Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999, trimis Comisiei noastre în 
vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu adresa nr.234 din 9 mai 2002.  
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

      
IOAN OLTEAN        
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere privind cooperarea 

sub asupiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte de aplicare comună 
între România şi Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999  

 
 
 
  1. Cu adresa nr.234 din 9 mai 2002, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării 
în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere privind cooperarea sub 
asupiciile Protecolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte de aplicare comună între 
România şi Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999.  
  La întocmirea raportului  s-a avut în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.392 din 22.03.2002. 
- avizul Comisiei pentru industrii şi servicii cu nr.23/105 din 15.05.2002. 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.31/478 din 
15.05.2002. 

  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de urgenţă, în 
şedinţa din 15 mai 2002. 
  Prin proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere privind cooperarea sub 
asupiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte de aplicare comună între 
România şi Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999 se urmăreşte ca în baza 
prevederilor din Convenţie şi Protocol să se încheie un Memorandum de Înţelegere cu ţări 
dezvoltate care să creeze cadrul de derulare pentru acest tip de proiecte şi în baza acestui 
Memorandum cadru să poată fi derulate proiecte concrete, care după caz să rezolve 



 

 

aspecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu respectarea politcii din 
domeniul protecţiei mediului şi a priorităţilor de aplicare a acesteia. Tinând seama că 
aceste proiecte trebuie să se realizeze într-un cadru legal aprobat pe plan intern şi că în 
cursul anului 2002 Olanda va organiza o nouă licitaţie în baza procedurii ERU-PT, a fost 
necesară ratificarea în regim de urgenţă a Memorandumului sus-menţionat. 
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
dispoziţiilor art.74 alin.(2) din Constituţie.  
  La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Octav Ianculescu 
� secretar de stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 26 membrii 
ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 aprilie 2002. 
  In urma dezbaterii, în şedinţa din 15 mai 2002, Comisia propune admiterea 
fără modificări a proiectului de lege. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  

       SECRETAR,    
IOAN OLTEAN 
 

     KOVACS CSABA TIBERIU  
    

 
 

Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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