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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.258/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de Finanţare şi a Memorandumului de
Înţelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de
cooperare transfrontalieră 1996 România � Ungaria, semnate la Bucureşti la
7 mai 1997, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu
adresa nr.32 din 6 februarie 2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 ianuarie
2001.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere şi avizul favorabil al
Comisiei pentru politică externă cu nr. XVIII/13/32 din 7 februarie 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,

IOAN OLTEAN
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amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

RAPORT

asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de Finanţare şi a
Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea în România a Programului
PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România � Ungaria, semnate la
Bucureşti la 7 mai 1997.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvenului nr., 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de
Finanţare şi a Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea în România
a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România � Ungaria,
semnate la Bucureşti la 7 mai 1997, comisia  a hotărât în şedinţa din 8 februarie
2001, ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus Plenului Camerei
Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
 

IOAN OLTEAN

Expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea
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