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 R A P O R T  
asupra proiectului de Lege pentru acceptarea de că tre România a amendamentelor la Acordul privind 

î nfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit î n Marea Mediterană  (CGPM) (Roma, septembrie 
1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit î n Marea Mediterană  

din octombrie 1997 şi aprobate  la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Agricultură  şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997   

 
 

Comisia pentru agricultură , silvicultură , industrie alimentară  şi servicii specifice a fost sesizată  
î n fond, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru acceptarea de că tre Româ nia a 
amendamentelor la Acordul privind î nfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit î n Marea 
Mediterană  (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General 
pentru Pescuit î n Marea Mediterană  din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a 
Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură  şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 
noiembrie 1997,  transmis cu adresa nr.355 din 2 iunie 2003.  

La î ntocmirea raportului Comisia a avut î n vedere avizul Consiliului Legislativ. 
Proiectul de lege sus menţionat are ca obiect acceptarea de că tre Româ nia a amendamentelor la 

Acordul privind î nfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit î n Marea Mediterană  (CGPM) (Roma, 
septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit î n Marea 
Mediterană  din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură  şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997. 

Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind 
înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), 
adoptate la cea de-a 22-a Sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din 
octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a Sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997 face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.72 din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Gheorghe Predilă, director general în Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  

La lucră rile comisiei au fost prezenţi toţi cei 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul  Comisiei a fost adoptat cu unanimitate î n şedinţa din 3 iunie 2003. 
Î n urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege î n forma prezentată  de 

Senat,  î n şedinţa din 26 mai 2003. 
 
         PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
                  Ioan BÂLDEA                              Victor NEAGU  
 
Î ntocmit: Consilier  

   Anton Păştinaru 
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