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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către

Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare

pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului înconjurător, cu care comisia

noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.235 din 24 martie

2003.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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Cu adresa nr.235 din 24 martie 2003, Biroul Permanent, conform art.89 şi 107 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, în
procedură de urgenţă, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind
cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea
Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din
domeniul protecţiei mediului înconjurător.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.
La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei.
In urma examinării proiectului de Lege privind cofinanţarea asistenţei financiare

nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului
înconjurător, în şedinţa din 26 martie 2003, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca
proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, în
forma adoptată de Senat.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii ministerelor de resort, care au
susţinut forma rezultată din prezentul raport.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 17 martie 2003.
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Popescu Luminiţa
          Titirişcă Gabriela

asupra proiectului de Lege privind cofinanţarea asistenţei
financiare nerambursabile acordate României de către
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