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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenþiei privind accesul la

informaþie, participarea publicului la luarea deciziei ºi accesul la justiþie în

probleme de mediu, semnatã de România la Aarhus la 25 iunie 1998

˛n urma examinªrii proiectului de Lege pentru ratificarea Convenþiei privind

accesul la informaþie, participarea publicului la luarea deciziei ”i accesul la justiþie în

probleme de mediu, semnatª de România la Aarhus la 25 iunie 1998, în ”edinþa din 28

martie 2000, propunem ca acesta sª fie supus spre dezbatere ”i adoptare cu

amendamentul formulat de Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în

masª. Precizªm, totodatª, faptul cª avem îndoieli faþª de calitatea traducerii ”i am

remarcat lipsa caracterelor române”ti în textul tradus al Convenþiei.

Decizia a fost luatª cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

Propunerea legislativª face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T

la proiectul de Lege pentru ratificarea Convenþiei privind accesul la informaþie, participarea publicului la luarea deciziei ”i accesul la justiþie în
probleme de mediu, semnatª de România la Aarhus la 25 iunie 1998

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare
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1. Lege pentru ratificarea Convenþiei privind accesul
la informaþie, participarea publicului la luarea
deciziei ºi accesul la justiþie în probleme de mediu,
semnatã de România la Aarhus la 25 iunie 1998

Amendament propus de Comisie

Titlul legii se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Lege pentru ratificarea Convenþiei privind accesul la
informaþie, participarea publicului la luarea deciziei ºi
accesul la justiþie în probleme de mediu, semnatã la
Aarhus la 25 iunie 1998

Din motive de tehnicã legislativã.

 PRE“EDINTE,                                                    SECRETAR,

                      Gabriel ÞEPELEA      Mªdªlin VOICU

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


