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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă
21 februarie 2001, ora 10.00, Sala Comisiei

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările
cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a următoarelor proiecte de
Lege:

� proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea nr.
40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
(raportor : Dl. Ioan Sonea).

� proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000
pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind salvarea,
adoptată la Londra la 28 aprilie 1989  (raportor : Dl. Ioan Sonea).

2. Propunere franceză de reflexie asupra viitorului Uniunii Europene

3. Examinarea planului de relaţii externe al Comisiei pentru anul 2001

4. Diverse

Proiectele de lege dezbătute au primit cu unanimitate de voturi aviz favorabil
pentru prezentarea lor în plenul Camerei în forma în care au fost prezentate.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, domnul Radu Podgoreanu propune
dezbaterea temelor prezentate pe parcursul unei luni şi programarea, în a treia
săptămână a lunii martie, a unei discuţii în cadrul Comisiei pentru o primă analiză a
opiniilor. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de membrii Comisiei.

Planul de relaţii externe pe anul 2001 a fost prezentat membrilor Comisiei de
domnul Radu Podgoreanu, care i-a invitat pe aceştia să facă propuneri.  Domnii
deputaţi Damian Brudaşca (PRM), Vasile Suciu (PDSR) şi doamna Mitzura Domnica
Arghezi (PRM) au propus adăugarea unor deplasări ale Comisiei şi au cerut explicaţii
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cu privire la modalităţile de realizare a vizitelor delegaţiilor străine în România şi a
celor parlamentare române în străinatate.

În cadrul ultimuluil punct de pe ordinea de zi, domnul Radu Podgoreanu a
făcut o prezentare a discuţiilor pe care Baroana Nicholson de Winterbourne, raportor
al Parlamentului European pentru România, le-a avut marţi, 20 februarie a.c.,  cu
domnul Valer Dorneanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, precum şi cu o parte a
membrilor celor două Comisii pentru politică externă.

La şedinţă au participat un număr de 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Adrian Năstase (prim ministru - PDSR) şi Miron Tudor Mitrea (ministru -
PDSR).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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