PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ
SINTEZA
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru politică
externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor din perioada 24-25 mai 2000
Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi-au desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Miercuri, 24 mai, 2000, orele 10.00, Palatul Parlamentului, Sala Comisiei
1. Audierea domnului Petre Roman, Ministru de Stat, Ministrul Afacerilor
Externe, pe următoarele teme:
-

Parafarea Tratatului de parteneriat politic privilegiat şi cooperare
între România şi Republica Moldova, realizată la 28 aprilie a.c.;
Informare asupra Reuniunii Comitetului de Miniştri al Consiliului
uropei 10-11 mai a.c.;
Semnificaţia prezentării la Bruxelles a Programului Naţional de
aderare a României la Uniunea Europeană, pe anul 2000 şi
obiectivele Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
economice pe termen mediu a României.

Joi, 25 mai, 2000, orele 9.30 (în şedinţă separată)
2. Desemnarea de raportori la următoarele Proiecte de Lege:
-

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene privind protecţia
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi
medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la
Oviedo la data de 4 aprilie 1997 şi a Protocolului adiţional la Convenţia
europeană privind protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane
faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării
fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

-

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2000
pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre
statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante
la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la
Bruxelles la 19 decembrie 1997.

-

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13-2000
pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adiţional la Acordul pricvind
Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti
la 30 noiembrie 1999.

1. Miercuri, 25 mai, 2000, orele 10.00
Şedinţa a fost condusă de către domnul Victor Boştinaru.
•℘ Domnul Petre Roman a detaliat temele anunţate prezentând Tratatul cu
Republica Moldova, menţionând câteva situaţii pe care nu avem voie să le
ocolim:
•℘ situaţia lui Ilie Ilaşcu
•℘ Transnistria
•℘ Recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei
În întâlnirea de la Strasbourg, s-au abordat următoarele aspecte:
- balanţa comercială cu Federaţia Rusă,
- problema Tratatului de bază cu Rusia.
- Problema pactului Ribbentrop-Molotov
- chestiunea Ceceniei;
- Pactul de Stabilitate;
- Planul de acţiune, obiective şi măsuri de punere în aplicare a strategiei
economice ale României.
Domnii senatori şi deputaţi au pus întrebări şi au cerut lămuriri cu privire la
temele prezentate.
2. Joi, 26 mai, 2000, orele 9.30 :
Reuniţi în şedinţă separată membrii Comisiei au desemnat raportori
pentru cele trei Proiecte de Lege după cum urmează:
Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene
privind protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de
aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi
biomedicina, semnată la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 şi a Protocolului
adiţional la Convenţia europeană privind protecţia drepturilor omului şi a
demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la
interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998,
afost desemnat ca raportor domnul Mihai Dorin (PNŢCD).
Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul
dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state
participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor,
adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997, a fost desemnat ca raportor
domnul Zsolt Szilagyi (UDMR).
Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.13-2000 pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adiţional la Acordul
pricvind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la
Bucureşti la 30 noiembrie 1999, a fost desemnat ca raportor domnul
Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD).

În încheierea lucrărilor şedinţei, domnul deputat Ştefan Glăvan,
preşedintele Subcomisiei pentru Diaspora, a prezentat colegilor din Comisie
câteva reacţii la Proiectul de Lege a Diasporei române sosite de la
reprezentanţi ai acesteia.
La şedinţa din 25 mai a.c., au participat 20 de deputaţi, absenţi motivat
fiind deputaţii Crin Antonescu (PNL, ministru), Lia Andreia Galic
(independent), şi Mugurel Vintilă (independent).
La şedinţa din 26 mai a.c., au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat
fiind deputaţii Crin Antonescu (PNL, ministru), Octavian Bot (independent),
şi Mugurel Vintilă (independent).

Preşedinte,

Secretar,

Victor Boştinaru
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