PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei pentru politică externă
a Camerei Deputaţilor din perioada 14-15 iunie 2000
Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările, în perioada 14-15 iunie 2000, cu următoarea ordine de zi:
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
•

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea
Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţă,
Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamică, semnat la Paris la 30
octombrie 1999.

•

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 privind
adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii
Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la
programele de cercetare şi activităţile de instruire.

Agenda Comisiei pentru perioada următoare
Joi 15 iunie, ora 12.00

-

întâlnire cu delegaţia Comisiei de afaceri europene a
Bundestagului

Marţi 20 iunie, ora 09.30

-

întâlnire cu delegaţia Comisiei de politică externă din
Letonia

Marţi 20 iunie, ora 10.30

-

întâlnire cu delegaţia Adunării Naţionale Populare din
R.P.Chineză

Miercuri 22 iunie, ora
10.00

-

audierea domnilor Ion Dobreci şi Ion Vîlcu, candidaţi
pentru postul de ambasador al României în Siria,
respectiv Chile

-

audierea doamnei Anda Filip şi a domnului Sorin
Ducaru, candidaţi pentru postul de ambasador al
României la ONU

Luni 26 iunie, ora 16.30
(urmează a fi confirmată)

- întâlnire cu domnul Pierre Menat, ambasadorul

Republicii Franceze la Bucureşti

Miercuri, 14 iunie a.c., membrii Comisiei au dezbătut, pe rând, cele
două proiecte de Lege cu care este sesizată Comisia. După prezentarea
principalelor prevederi, proiectele de Lege au fost supuse votului şi
adoptate cu unanimitate de voturi, în forma în care au fost prezentate.
În ziua de joi, 15 iunie, Comisia a examinat planul de relaţii externe
pentru următoarele două săptămâni. Au fost examinate dosarele
documentare pregătite pentru întâlnirile programate şi s-a decis asupra
participării nominale la aceste întâlniri.
Şedinţele au fost conduse de domnul Romulus Neagu,
vicepreşedinte al Comisiei. La şedinţe au participat 20 de deputaţi,
absenţi motivat fiind Victor Boştinaru, Crin Antonescu, Ion Pârgaru şi
Mugurel Vintilă.
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