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ECOLOGIC                                                     
 

A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între 
Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 
august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie 2003, 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 

Imbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al apelor uzate  în scopul conformării cu 
standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, 

România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001  
 
  Cu adresa nr.458 din 25 august 2003, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, în vederea dezbaterii şi avizării, cu 
proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi 
Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti 
la 11 martie 2003, 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 Imbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al apelor 
uzate  în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei 
mediului în municipiul Iaşi, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 
13 mai 2001. 
  In şedinţa din 26 august 2003, Comisia a examinat proiectul de lege sus-menţionat 
şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia, în forma prezentată.   
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                

    PRESEDINTE,    SECRETAR,                
 
              IOAN OLTEAN       KOVACS CSABA TIBERIU 
 
 
Expert parlamentar:  
Iulia Toader 


	Parlamentul României
	AMENAJAREA TERITORIULUI  ªI  ECHILIBRU			Nr.26/1406


