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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 
distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 
1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999, trimis Comisiei noastre pentru dezbatere şi 
avizare în fond, cu adresa nr.315 din 9 mai 2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocoalelor Convenţiei 

asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la 
Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la 

Gothenburg la 1 decembrie 1999 
 
 

  1. Cu adresa nr.315 din 9 mai 2003, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi 
avizării în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocoalelor Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 
1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.304 din 25.02.2003;  
- avizul Comisiei pentru politică externă cu nr.315 din 14 mai 2003; 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.315 din 20 mai 

2003. 
  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură obişnuită, în 
şedinţa din 21 mai 2003. 
  Prin acest proiect de lege se urmăreşte crearea unui cadru legislativ şi 
instituţional necesar României în vederea realizării obligaţiilor ce-i revin pentru 
implementarea acestor Protocoale după ratificarea lor.  
  Obiectivul Protocolului Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi referitor la poluanţi organici persistenţi, adoptat la 
Aarhus, la 24 iunie 1998 este: controlul, reducerea şi eliminarea emisiilor de poluanţi 
organici persistenţi. 
  Obiectivul Protocolului Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 
1998 este să controleze emisiile de metale grele produse de activităţile antropogene.  



 

 

  Obiectivul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere 
pe distanţe lungi referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon 
troposferic, semnat la Gothenburg, la 1 decembrie 1999 este să controleze şi să reducă 
emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot, amoniac şi compuşi organici volatili. 
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare, potrivit dispoziţiilor art.74 alin.(2) din Constituţie. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 
membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  4. Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 mai 2003. 
  In urma dezbaterilor, în şedinţa din 21 mai 2003, Comisia propune 
admiterea fără modificări  a proiectului de lege. 
 
 
 
 
  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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