PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

SINTEZA
şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor din 1 noiembrie 2000
-

orele 9,00 – Senat, Sala de marmură –

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi :
1. Audiere ambasadori:
Ø Dl. Stefan Glăvan – Republica Federală Iugoslavia;
Ø Dl. Costin Georgescu – Republica Cipru;
Ø Dl. Mircea Criste – Republica Federală Germania.
(în şedinţă separată):
2. Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte dce Lege:
-

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii şi
educaţiei dintre România şi Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 24
noiembrie 1999 (raportor: dl. Mihai Dorin).

-

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr.182-1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea
imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei
Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva la 17 iunie 1999
(raportor: dl. Mihai Baciu).

-

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2000 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor
din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000 (raportor: dl. Ion Pârgaru)

3. Desemnare raportori pentru următoarele proiecte de lege:
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul
Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor , semnat la Bucureşti
la 12 iunie 2000.
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul
Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnat la Doha la 24 octombrie 1999.
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenţia cadru a
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.
Ø Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea
Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000.
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Ø Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la participarea la cel de-al cincilea Program cadru în domeniul cercetării şi
dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999.
4. Diverse

La primul punct de pe ordinea de zi, membrii Comisiilor au avizat favorabil toate
cele trei candidaturi la postul de ambasadori, după cum urmează:
Ø Dl. Stefan Glăvan – Republica Federală Iugoslavia, 28 de voturi pentru, 2
voturi împotrivă;
Ø Dl. Costin Georgescu – Republica Cipru, 26 de voturi pentru, 4 voturi
împotrivă ;
Ø Dl. Mircea Criste – Republica Federală Germania, 24 de voturi pentru, 6
voturi împotrivă.
Membrii celor două Comisii au propus şi aprobat introducerea unui punct
suplimentar pe ordinea de zi, referitor la scrisoarea de răspuns a domnului senator
Teodor Meleşcanu la invitaţia Comisiilor de a compărea în faţa acestora, pentru a da
explicaţii şi lămuriri, în calitatea sa de fost ministru de externe, cu privire la dipariţia
unor documente din sediul Ministerului, precum şi pentru a răspunde acuzaţiilor
aduse domniei sale în legătură cu aceasta, de către ambasadorul Dumitru Ciauşu.
Las propunerea domnului preşedinte Victor Boştinaru, membrii celor două
Comisii au convenit să adreseze o nouă scrisoare domnului Theodor Meleşcanu.
Întruniţi în şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor au avizat favorabil Proiectele de Lege prezentate, în calitate de raportori,
de către domnii deputaţi Mihai Dorin (PNŢCD) şi Mihai Baciu (PD).
Domnul deputat Ion Pârgaru, ca raportor al celui de-al treilea Proiect de Lege, a
solicitat amânarea discutării acestui proiect, propunând ca, la o viitoare şedinţă, un
reprezentant al Guvernului să fie invitat la Comisie pentru a da câteva explicaţii cu
privire la modul în care a fost negociat acest Acord de împrumut şi la modul în care
a fost redactată Nota de fundamentare care, în opinia domnului raportor, prezintă
dezacoduri faţă de textul însuşi al Acordului.
Plenul Comisiei a fost de acord cu această propunere.
În continuare, membrii Comisiei au desemnat raportori la proiectele de Lege cu
care Comisia a fost sesizată. Au fost desemnaţi doamna Lavinia Pavel (PD) şi
domnul Ion Pârgaru (PDSR).
La şedinţă au participat 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Hamar Alexandru Konya (UDMR), Adrian Severin
(deplasare, independent), şi Mugurel Vintilă (independent).
Preşedinte,

Secretar,

Victor Boştinaru

Iftene Pop
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