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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi Comisia 
Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles 
la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României 
şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin 
Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea reţelei 
de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, semnat la 
Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000, trimis Comisiei 
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.556 
din 18 septembrie 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
 

  



 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,        26 septembrie 2003 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU         Nr. 26/1450 

ECOLOGIC      
 
 
 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit 

între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori 
semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la 
Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia 

Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin 
Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura 

Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate 
în Constanţa, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 

decembrie 2000 
 
 

  1. Cu adresa nr.556 din 18 septembrie 2003, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii 
şi avizării în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin 
schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 
2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia 
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru 
politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea reţelei de canalizare şi a 
facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 
2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.847 din 3.06.2003;  
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.492 din 25.09.2003. 

  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de urgenţă, 
în şedinţa din 24 septembrie 2003. 
  Prin proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit 
între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la 
Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de 
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finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa 
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de 
preaderare pentru măsura Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a 
apelor uzate în Constanţa, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 
22 decembrie 2000 se urmăreşte stabilirea cadrului instituţional necesar pentru 
implementarea instrumentului financiar de preaderare ISPA în România prin care se 
beneficiază anual de 240 milioane euro, pentru reabilitarea infrastructurii de mediu şi 
transport, în conformitate cu obiectivele Parteneriatului pentru Aderare şi cu prevederile 
legislaţiei comunitare în domeniu.  
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
dispoziţiilor art.74 alin.(2) din Constituţie. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 26 
membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2003. 
  In urma dezbaterii, în şedinţa din 24 septembrie 2003, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului 
Camerei Deputaţilor aprobarea fără modificări a proiectului de lege. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 

 
 
 
  
Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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