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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă
7 februarie 2001, ora 17.30, 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
în procedură de urgenţă:

� 28 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi
organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de
frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5
iunie 2000 (procedură de urgenţă)

� 29 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de
căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la
Ankara la 27 noiembrie 1998. (procedură de urgenţă)

� 30 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind
finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material
didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la
Bucureşti la 25 iulie 2000. (procedură de urgenţă)

� 31 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al
Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de
Reglementare în Domeniul Audiovizualului E.P.R.A. (procedură de urgenţă)

� 32 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.258/2000 pentru ratificarea memorandumului de Finanţare şi a
Memorandumului de  Înţelegere pentru Implementarea în România a
Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria,
semnate la Bucureşti la 7 mai 1997. (procedură de urgenţă)
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� 33 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr.9, semnat la Varşovia
la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA),
semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992. (procedură de urgenţă)

� 53 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.102/2000
privind statutul şi regimul refugiaţilor în România. (procedură de urgenţă)

� 26 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Australia
privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2
februarie 2000.

Radu Podgoreanu (PDSR)
- mulţumeşte membrilor Comisiei pentru prezenţa la şedinţă la o oră atât de târzie,

după terminarea plenului
- există o solicitare să tratăm, în regim de urgenţă, câteva proiecte de Lege,

conform ordinii de zi prezentate; acest lucru vine în întâmpinarea unei dorinţe a
noastre, pe care şi Dvs. o împărtăşiţi, de a ne armoniza legislaţia cu normele
europene

- pentru operativitate, staff-ul a pregătit şi vă poate prezenta rapoartele
supune la vot ordinea de zi - unanimitate

Adrian Mareş, expert parlamentar
- prezintă primele 4 proiecte de Lege care sunt în regim de urgenţă plus proiectul

de lege privind evitarea dublei impuneri dintre România şi Australia

Radu Podgoreanu (PDSR)
- ambasadorul Australiei nu e rezident la Bucureşti, ci la Belgrad
- a făcut o vizită la Bucureşti, ocazie cu care am avut o discuţie în care ne-a

solicitat să urgentăm avizarea acestui Acord

Adrian Mareş
- prezintă proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice
referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între
cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000

Radu Podgoreanu (PDSR)
- este o istorie mai veche a podului, începe după 1990, acest proiect a înlocuit un

alt proiect
- acest pod are avantaje şi dezavantaje, se pune problema dacă din punct de

vedere politic construirea lui este benefică pentru România
- sunt semnale că suntem dispuşi să cedăm un nr. de kilometri, e greu de făcut o

evaluare financiară
- este un obiectiv din Pactul de Stabilitate, are o importanţă rutieră şi strategică

mare
- judecând avantajele şi dezavantajele, propun aviz favorabil
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Damian Brudaşca (PRM)
- subliniez faptul că acest pod a fost foarte mult aşteptat de către românii din

Bulgaria
- zona Vidinului, intens populată de români, va beneficia de acest pod
- susţin necesitatea şi nevoia de a se vota favorabil

Radu Podgoreanu (PDSR)
- banii nu-i dăm noi, iar cei care fac acest lucru au un interes, ajungerea în Grecia
se supune la vot, proiectul de Lege este votat în unanimitate

Adrian Mareş
- al 2-lea proiect de lege - Convenţia internaţională privind serviciile de căutare şi

salvarea pe mare este prezentat, apoi supus la vot � se avizează favorabil cu
unanimitate

- al 3-lea proiect de lege - finanţarea lucrărilor de reparaţii a şcolii de aplicaţie a
Jandarmeriei Române

- suma este nerambursabilă, este un ajutor de reparaţii

Mitzura Domnica Arghezi (PRM)
- au fost primiţi banii?

Radu Podgoreanu (PDSR)
- este ordonanţă de urgenţă, deci şi-a produs efectele.

Mihaela Ionescu (PRM)
- deci banii s-au cheltuit
se supune la vot - unanimitate

Adrian Mareş
- prezintă al 4-lea proiect de lege - Platforma Europeană a Autorităţilor de

Reglementare în Domeniul Audiovizualului

Damian Brudaşca (PRM)
- are o importanţă deosebită având în vedere procesul de integrare
- propun acordarea votului favorabil
se supune la vot - unanimitate

Adrian Mareş
- prezintă proiectul de lege privind dubla impunere România � Australia, un Acord

clasic care conţine şi un Protocol prin care partea australiană se obligă să acorde
României şi eventuale alte facilităţi pe care le va prevedea în acorduri ulterioare
cu terţe părţi

Radu Podgoreanu (PDSR)
- o clauză a naţiunii celei mai favorizate
se supune la vot - unanimitate

Dana Vasiliu, expert parlamentar
- prezintă al 5-lea proiect de lege, privind finaţarea PHARE
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Damian Brudaşca (PRM)
- se precizează care sunt punctele de frontieră care beneficiază de aceste tranşe?

Dana Vasiliu
- detaliază obiectivele care beneficiază de finanţare
- este finanţare nerambursabilă
se supune la vot � unanimitate
- prezintă al 6-lea proiect de lege, legat de Protocolul adiţional la Acordul CEFTA

Mihaela Ionescu (PRM)
- formularea avantajelor este discutabilă, citiţi primul paragraf din expunerea de

motive - cuvântul "numai" exclude  "şi"

Radu Podgoreanu (PDSR)
- Acordul are consecinţe egale pentru toate părţile
- propun să ţinem cont de faptul că respectivele prevederi au deja consecinţe
- probabil că dezavantajele sunt legate şi de situaţia economică în care ne găsim
- propun să avizăm favorabil
- se supune la vot - unanimitate

Dana Vasiliu
- prezintă ultimul proiect de lege privind statutul refugiaţilor

Niculescu Constantin (PDSR)
- este o ordonanţă dată de guvernul anterior?

Radu Podgoreanu (PDSR)
- ştiu că actualul Guvern şi-a însuşit acestă listă de ordonanţe
- cele introduse de către Biroul Permanent reflectă punctul de vedere al Guvernului

de acum, este o adaptare la aquis-ul comunitar
- suntem în acea perioadă în care dăm un semnal la Comisia Europeană că vom

putea fi competitivi
- dincolo de prevederile legale, mă îngrijorează faptul că sunt cerinţe de ordin

material greu de realizat
- este pozitiv faptul că aprobăm o astfel de ordonanţă.

Damian Brudaşca (PRM)
- având în vedere importanţa acestei legi, să solicităm pe viitor să fie prezenţi

reprezentanţi ai ministerelor de resort

Dana Vasiliu
- proiectele primite acum de noi au avizul ministerelor sesizate, sunt deja adoptate

de Senat iar ministrii iniţiatori sunt prezenţi la dezbaterile din comisiile sesizate în
fond.

- se supune la vot - unanimitate.

Radu Podgoreanu (PDSR)
- să facem un efort să ajungem cât de cât la zi cu avizarea proiectelor de lege cu

care suntem sesizaţi
- prin natura Comisiei noastre ne putem propune dezbatere sau să invităm

reprezentanţi
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Damian Brudaşca (PRM)
- având în vedere faptul că s-a discutat despre bugetul Comisiei, dacă aceste

lucruri sunt definitivate să le discutăm în şedinţa viitoare

Radu Podgoreanu (PDSR)
- domnul Şerbănescu a început să lucreze pe planul de relaţii externe
- propun să discutăm la începutul lunii martie, pentru a se definitiva până atunci
- vizitele care vor fi de primit le vom da curs, dificil este cu deplasările
- la Stockholm am fost întrebat dacă am primit invitaţia pentru Budapesta, nu am

primit-o; de principiu, la primirea invitaţiei, o să-i dăm curs, oricare din variante,
optez pentru varianta de a ne deplasa noi la Budapesta

- în a doua parte a anului să primim vizita Federaţiei Ruse; a fost un răspuns la o
invitaţie adresată de România încă din 1998, am răspuns că menţinem acea
invitaţie

- am propus pentru luna mai a.c. o vizită la Helsinki, vom întâlni ţările membre UE
şi candidate

- preşedinta Comisiei de politică externă din Danemarca a fost interesată să vină în
România, vom trimite o invitaţie

- în Italia am avut o întâlnire cu preşedintele Comisiei de politică externă, este o
altă invitaţie pe care o vom trimite după alegerile care au loc acum la ei

Damian Brudaşca (PRM)
- trebuie avut în vedere şi zonele învecinate, zona blacanică

Radu Podgoreanu (PDSR)
- din planul de relaţii fac parte vizite în Bulgaria, Iugoslavia şi invers, vizită în

România a Ucrainei, Grecia, Turcia
- o posibilă vizită a noastră în China şi invers
- declară închise lucrările şedinţei.

În continuare, au fost desemnaţi raportori pentru încă 17 proiecte de Lege cu
care Comisia a fost sesizată.

La şedinţă au participat un număr de 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii ADRIAN NĂSTASE (prim ministru - PDSR) şi MIRON TUDOR MITREA
(ministru - PDSR).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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