PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor de Politică Externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor din 7 iunie 2000
Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şiau desfăşurat
lucrările în şedinţă comună cu următoarea ordine de zi;
Ø Audierea domnului Tudorel Postolache
ambasador al României la Luxemburg

pentru

funcţia

de

Ø Dezbaterea şi avizarea următoarelor 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

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

Domnul academician Tudorel Postolache a prezentat priorităţile
mandatului său ca ambasador în Luxemburg iar membrii celor două comisii au
adresat întrebări sau au făcut comentarii. Între subiectele abordate, un loc
important l-a avut elaborarea strategiei naţionale de aderare a României la

UE şi a planului de acţiune. Candidatura domnului Tudorel Postolache a
fost acceptată cu 23 de voturi pentru şi 3 contra.

Întrunită în continuare în şedinţă separată, Comisia de politică
externă a Camerei Deputaţilor a examinat programul de întâlniri externe
pentru săptămâna următoare.
Cele trei proiecte de Lege au fost examinate şi avizate favorabil, cu
unanimitate de voturi.
La şedinţă au participat 18 deputaţi, absenţi motivaţi fiind deputaţii
Octavian Bot (independent), Ceauşescu Gheorghe (PNŢCD –
deplasare), Crin Antonescu (PNL – ministru), Sever Meşca (PRM),
Adrian Severin (independent) şi Dumitru Mugurel Vintilă
(independent).
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