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Către, 
Comisia pentru administraţie publică,  
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 

dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a 
patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu 
specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 
1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 
1983, transmis cu adresa nr.PL.-x 2 din 5 februarie 2007 şi înregistrat sub 
nr.24/251/06.02.2007. 
 Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1610/28.11.2006, a avizat favorabil acest proiect 
de lege. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la 
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra 
Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983 în şedinţa din  13 februarie 2007.  

Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie 
adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a 
Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983. 

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