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A V I Z  

asupra  

 

proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării 

Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 

aprilie 2009 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind 

ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării 

provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009, trimis cu 

adresa nr. PLx. 266/2014 din 2 iunie 2014, înregistrat sub nr. 4c-11/616 din 2 iunie 2014. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de act normativ este iniţiat în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele. 

Obiectul de reglementare este adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea 

Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din 

surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009. 

În şedinţa din data de 11 iunie 2014, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au examinat actul normativ supus avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, transmis prin documentul înregistrat sub nr. 975/16.09.2013.  

 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

                                       PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
                      Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Theodor-Cătălin NICOLESCU 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Grigorescu 
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