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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.253/2000, privind rambursarea
din bugetul Consiliului judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia
Autonomă Judeţeană Apă Canal Iaşi , cu garanţia statului, de la banca germană
Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii
Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a
municipiului Iaşi, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu
adresa nr.75 din 19 februarie 2001.

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa dun 12 februarie 2001.

La întocmirea raportului comisiei s-a avut în vedere şi avizele:
- Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.180 din 21 februarie 2001;
-  Consiliului Legislativ cu nr. 1194 din 18 octombrie 2000.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PRESEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.253/2000, privind rambursarea din bugetul Consiliului judeţean Iaşi a
creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeană Apă Canal Iaşi , cu
garanţia statului, de la banca germană  Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru
finanţarea obiectivului de investiţii Retehnologizarea, modernizarea, completarea
şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvenului nr. 253/2000, privind rambursarea din bugetul Consiliului
judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeană Apă
Canal Iaşi , cu garanţia statului, de la banca germană  Kreditanstalt fur
Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii Retehnologizarea,
modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi,
comisia  a hotărât în şedinţa din 28 februarie 2001, ca proiectul de lege sus-
amintit să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi
adoptării în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
SECRETAR, 

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat � expert parlamentar:
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