Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 10 octombrie 2000

- Senat, Sala de Marmură, orele 11.00 Cele două Comisii pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună, cu următoarea ordine de zi :
Ø Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.145/2000 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.

În şedinţă separată,
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
Ø Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2000 privind
implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirii poluării şi
asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime care utilizează porturile
româneşti sau care navighează în apele naţionale. Raportor: Domnul Iftene Pop
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998. Raportor: Domnul Ion Pârgaru
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei României şi Guvernul Republicii Islamice
Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1989. Raportor: Domnul Ion
Pârgaru
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii
instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier
1, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999. Raportor: Domnul Ion Pârgaru
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de
autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. Raportor: Domnul Mihai Dorin
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind
interpretările, execuţiile şi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
Raportor: Domnul Mihai Dorin
Ø

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea
Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandum-ului privind politica economică a
Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.
Domnul Ion Pârgaru
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Lucrările şedinţei au fost deschise de domnul preşedinte Victor Boştinaru, cu
dezbaterea şi avizarea Legii bugetului rectificat.
Domnul Victor Boştinaru supune la vot această rectificare de buget care
suplimentează bugetul MAE cu 36, 3 miliarde lei.
În unanimitate, membrii celor două Comisii au avizat favorabil această
rectificare şi urmează ca raportul să fie înaintat Biroul Permanent pentru a se împlini
procedura pentru votul în Plen.
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD) reaminteşte colegilor data de 17 mai,
când a avut loc şedinţa comună şi a fost audiat ambasadorul Dumitru Ciauşu,
solicitând organizarea unei reuniuni a celor două Comisii pentru a fi audiate toate
părţile implicate.
Preşedinţii celor două Comisii vor notifica, atât domnului senator Meleşcanu,
pentru calitatea de ministru de externe în perioada menţionată, cât şi domnului
Ciauşu, data de 1 noiembrie la ora 11.00.
Domnul Iftene Pop (PNŢCD) a ridicat din nou chestiunea organizării unei reuniuni
parlamentare pentru susţinerea cauzei statelor candidate la integrarea în NATO.
Data optimă va fi februarie – martie anul viitor, probabil.
În şedinţă separată, Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a
trecut la dezbaterea şi avizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi.
Cu unanimitate de voturi, au fost avizate favorabil toate cele 7 proiecte de Lege cu
care Comisia a fost sesizată.
Domnul Victor Boştinaru informează apoi membrii Comisiei cu privire la
agenda de întâlniri a acesteia pentru următoarea perioadă, mai precis depre
apropiata vizită a Comitetul pentru Relaţii Internaţionale al Dumei de Stat în debutul
lunii noiembrie, precum şi despre vizita, în săptămâna următoare, a delegaţiei
grupului de prietenie Marea Britanie-România al Camerei Comunelor, condusă de
domnul Peter Pike, laburist, un mare prieten al României, o ocazie bună de a ne livra
mesajul unui partener căruia nu am avut prea des posibilitatea să-i spunem ceea ce
dorim.
La şedinţă au participat 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru) şi Mugurel Vintilă (independent).

Preşedinte,

Secretar,

Victor Boştinaru

Iftene Pop
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