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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă
10 ianuarie 2001, ora 9.30, Sala Comisiei

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările
cu următoarea ordine de zi:

� Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege :

 1. Proiect 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. (Aviz)

2. Proiect 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, semnată la Doha la 24 octombrie 1999. (Aviz)

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/1999 pentru
ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra transferării
persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997. (Aviz)

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de   la Kyoto privind Convenţia �
cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.
(Aviz)

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2000 pentru
acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care
epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992. (Aviz)

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/200 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. (Aviz)

7. Proiect de lege privind aprobarea ordonanţei Guvernului nr. 90/2000 pentru
ratificarea Memorandum-ului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană, referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în
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domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie
1999. (Aviz)

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.118/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi
Comisia europeană, referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre
România şi Bulgaria � RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999. (Aviz)

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.101/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre
România şi Ungaria � RO 9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999. (Aviz)

Lucrările Comisiei au fost conduse de Domnul Preşedinte Radu Podgoreanu.

La început, Dl. Vicepreşedinte Dorel Dorian prezintă  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.

Referitor la proiectul de Lege sus menţionat,  s-au înregistrat următoarele luări
de cuvânt :

Domnul Damian Brudaşca (PRM):
- întreabă dacă există un plan concret legat de domeniile cărora le sunt destinate

creditele care fac obiectul OG nr.84/2000 pentru ratificarea Acordului � cadru de
împrumut dintre România  şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care fac
obiectul Proiectului de lege nr.393

- consideră ca nota de fundamentare aferentă oricărui proiect de lege să fie
prezentată mai detaliat în cadrul lucrărilor Comisiei

Domnul  Dorel Dorian (FCER):
- arată că expunerea de motive aferentă proiectelor de legi se discută în şedinţele

de Guvern
- Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci este aceea care analizează documentaţia

pe baza căreia se emit proiectele de legi
- Corpul de Control al Guvernului urmăreşte modul cum se cheltuiesc creditele
- este de părere că există posibilitatea adresării unei solicitări ulterioare Guvernului

sau Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci din cadrul Camerei Deputaţilor -
asupra modului cum se folosesc banii ce fac obiectul creditelor

- consideră irelevante şi inoportune obiecţiile aduse de dl. deputat Damian
Brudaşca

Domnul Radu Podgoreanu:
- propune acordul membrilor Comisiei asupra unui mecanism de lucru în avizarea

proiectelor de lege
- consideră că este necesar să se stabilească dacă în urma votului Comisiei are loc

un acord de principiu asupra proiectelor de lege ce sunt prezentate în Comisie
sau dacă membrii Comisiei de Politică Externă au calitatea de a discuta în fond
proiectul de lege sus-amintit
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- este de părere că este de competenţa Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci �
care este sesizată în fond � de a face o analiză detaliată în acest caz

- menţionează că se pot solicita rapoarte din partea celor care utilizează fondurile
respective

Domnul Constantin Niculescu (PDSR):
- consideră neîntemeiate obiecţiile dl. Brudaşca
- accentuează că orice detalii referitoare la proiectul de lege menţionat pot fi

solicitate de la comisia de specialitate, şi nu în cadrul plenului

Doamna Mitzura Domnica Arghezi (PRM):
- consideră că ar fi fost mai bine să nu dezbatem sau să avizăm nişte ordonanţe

produse de un guvern al cărui mandat s-a încheiat deja

Domnul  Radu Podgoreanu:
- avem posibilitatea de a opta pentru avizarea sau respingerea ordonanţelor de

urgenţă propuse spre avizare

Domnul  Dorel Dorian (FCER):
- este de părere că acordarea de împrumuturi este o acţiune constructivă, utilă ţării,

care nu ar trebui să facă obiectul apartenenţei politice

Domnul George Dragu (PDSR):
- menţionează că atribuţiile Comisiei de Politică Externă nu se pot suprapune cu

acelea care aparţin unor instituţii specializate (Ministerul de Finanţe, etc.),  care
sunt  abilitate să  urmărească cum se cheltuiesc banii care fac obiectul creditelor

- propune limitarea discuţiilor şi eficientizarea lor

Domnul Damian  Brudaşca (PRM):
- consideră că nu tot ce se discută în comisii trebuie avizat
- în cadrul unui schimb de replici, îl acuză pe preşedintele Comisiei de �instituirea

unui regim terorist�, privind dezbaterea şi adoptarea proiectelor de legi

Domnul Radu Podgoreanu:
- accentuează că fiecare deputat are dreptul şi opţiunea de a vota sau nu un proiect
de lege

Domnul Sandor Konya-Hamar (UDMR):
- consideră că nu se poate pune semn de egalitate între voinţa politică şi

competenţa finanţistă
- susţine că tensiunile existente în cadrul discuţiilor se datorează apartenenţei

politice
- menţionează că trebuie să se ajungă la un consens în privinţa principiilor de

conlucrare

Domnul Puiu Haşotti (PNL):
- Este de părere că Dl. preşedinte al Comisiei trebuie să intervină ori de câte ori

apar discuţii fără sens care reprezintă un obstacol în eficienţa activităţii Comisiei

Doamna Mitzura Domnica Arghezi (PRM):
- nu este de acord cu tonul imperios al dlui Preşedinte
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Domnul Ioan Sonea (PRM):
- accentuează necesitatea specificării proiectelor pentru care se acordă credite

Domnul  Radu Podgoreanu:
- menţionează că trebuie să se decidă dacă este oportun ca România să facă apel

la credite
- consideră că trebuie să se plece de la ideea că iniţiatorul legii are intenţii cinstite,

iar instituţiile abilitate şi mecanismele de control sunt acelea care trebuie să-şi
facă datoria

- arată că deşi Comisia este pusă în situaţia de a-şi da avizul asupra deciziilor luate
de un guvern care şi-a încheiat activitatea, speră să nu se mai repete astfel de
situaţii în viitor

- specifică faptul că fiecare deputat are posibilitatea să interpeleze Guvernul pentru
a vedea cum se foloseşte un credit acordat

- menţionează că faptul că se propune o ordine de zi nu înseamnă automat că
diversele grupuri (PDSR, PRM, PD, etc.) trebuie să-şi  însuşească punctele de
vedere ale conducerii Comisiei

- propune următoarea procedură de avizare a proiectelor de lege:
� prezentarea de către raportori a proiectului de lege
� prezentarea opiniilor pro şi contra
� supunerea la vot

În urma examinării, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat
favorabil un număr de 8 proiecte de lege şi au decis trimiterea lor plenului în forma
prezentată.

Proiectul de lege nr. 393 (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) a fost avizat favorabil, cu 18 voturi pentru, 1
vot împotrivă şi 4 abţineri.

La şedinţă au participat un număr de 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii ADRIAN NĂSTASE (prim ministru - PDSR) şi MIRON TUDOR MITREA
(ministru - PDSR).

În încheiere, s-a decis ca într-una din şedinţele următoare să se dezbată
rectificarea bugetului pe anul 2000 şi proiectul de lege cu care Comisia este sesizată
pe fond.

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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