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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   08.09.2010 

Nr.   26/1469 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind 
poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, 
adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-
4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a 
Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009, trimis comisiei pentru 
examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x 377 din 21 iunie 2010. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 08.09.2010 

Nr. 26/1469 
 
 

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

anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici 
persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 

deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, 
SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a 

Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 377 
din 21 iunie 2010, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a 
proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi 
C ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la 
Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-
4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu 
ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 
2009. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.564/05.05.2010); 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi        

(nr.PL-x.377/28 iunie 2010); 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru Sănătate şi Familie (nr.28/201/30 
iunie 2010. 

 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată.  

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea 

amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii 
organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 
deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-
4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei 
Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009. 

 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 7 
septembrie 2010. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 33 

membri ai comisiei. 
 
Raportul al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
art.76, alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

  

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

EDLER András György 
    
 

 
            

 
 
Consilier, Sofia Chelaru 

Consultant, Nicoleta Toma  
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PL.x 377/2010  
N  O  T  Ă 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentelor la 
anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici 

persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 
deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, 
SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a 

Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru ratificarea 
amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii 
organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 
deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-
4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei 
Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.564/05.05.2010); 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi        

(nr.PL-x.377/28 iunie 2010); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru Sănătate şi Familie (nr.28/201/30 

iunie 2010. 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea 
amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii 
organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 
deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-
4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei 
Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 7 
septembrie 2010. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 33 
membri ai comisiei. 

Raportul al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
art.76, alin.(2) din Constituţia României, republicată.     
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