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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 01.10.2015 
Nr.4c-27/248 

 
 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 

de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la 

îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale 

acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul 

Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015, trimis Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.590 din 21 septembrie 2015, 

înregistrat cu nr.4c-27/248/22.09.2015. 

 
 
  
 
 

PREŞEDINTE, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
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R A P O R T 

 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea 

Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de 

altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a 

angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale 

Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul 

Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 

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

republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere 

în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană 

şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire 

la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, 

ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de 

angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015, 

trimis cu adresa nr. PLx.590 din 21 septembrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-

27/248/22.09.2015. 

Camera Deputaţilor este  primă Cameră sesizată potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92, alin (8) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

Proiectul de lege reprezintă exprimarea consimţământului României de a 

deveni parte la tratatul încheiat între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o 
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parte, şi Islanda, pe de altă parte. Prin acest acord sunt definite condiţiile de 

participare a Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, 

ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de 

angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, fiind de asemenea creat cadrul 

pentru desfăşurarea efectivă a acestei participări, care cuprinde şi contribuţia 

Islandei la îndeplinirea de către Uniune a cerinţelor de raportare prevăzute pentru 

cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ (nr.812/28.07/2015); 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 29 septembrie 2015. 

Din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

au participat la şedinţă 10 deputaţi. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, 

pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a 

angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei 

pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la 

Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 

semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

                          

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN VASILE DANIEL SUCIU 

 

                                                           

Consilier parlamentar, 

 Andreea Negulescu 
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