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AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate 

 prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, 
la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, autrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg 

 la 1 decembrie 1999 şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate  prin deciziile 2012/5 şi 
2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv,  

la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele 

grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 
 
 

Cu numărul PLx 231 din 19 iunie 2017, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a 
transmis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru 
acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a 
treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 
13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, autrofizării şi nivelului de ozon troposferic, 
adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999 şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, 
la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele 
grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru politică externă a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 27 iunie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 
 

                     Preşedinte,                  Secretar, 
 
 
               Biró Rozália-Ibolya                                Mirela Furtună 
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