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    Către 
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     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind Protecţia Mediului la Tratatul asupra Antarticii, adoptat 
la Madrid la 4 octombrie 1991, trimis Comisiei noastre în vederea dezbaterii şi avizării 
în fond, cu adresa nr.331 din 24 iunie 2002.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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RAPORT   
asupra  proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecţia 

Mediului la Tratatul asupra Antarticii, adoptat la  
Madrid la 4 octombrie 1991 

 
  1. Cu adresa nr.331 din 24 iunie 2002, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în 
fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecţia Mediului la Tratatul 
asupra Antarticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere: 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.331 din 1 iulie 2002 . 
  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa 
din 1 iulie 2002. 
  Prin proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecţia Mediului la 
Tratatul asupra Antarticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991 se urmăreşte protecţia mediului 
antartic şi a ecosistemelor dependente şi asociate precum şi asigurarea unui cadru favorabil 
cooperării internaţionale pe acest teritoriu din punct de vedere politic, ştiinţific şi economic. 
Protocolul de la Madrid completează Tratatul asupra Antaticii fără să-l modifice sau să-l 
amendeze şi nu afectează drepturile şi obligaţiile ţărilor membre care derivă din alte instrumente 
internaţionale în vigoare în cadrul sistemului Tratatului asupra Antarticii. 
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit dispoziţiilor 
art.74 alin.(2) din Constituţie. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
  In urma dezbaterii, în şedinţa din 1 iulie 2002, Comisia propune admiterea fără 
modificări a proiectului de lege.  
 

 PREŞEDINTE, 
                     

             IOAN OLTEAN 
  
Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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