
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 CAMERA DEPUTAŢILOR
 COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

                                        PROCES VERBAL
                       al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
                a Camerei Deputaţilor din perioada 27-30 August 2001

          În perioada 27-30 august a.c. Comisia de politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de lege :
•  402-Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a
drepturilor financiare reciproce între România şi Bulgaria
 ( Raportor: dl deputat Damian Brudaşcu)

•  378-Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi
colaborare între România şi Republica Macedonia semnat la Bucureşti la
30 Aprilie 2001, sesizare în fond
(Raportor: dl deputat Damian Brudaşcu)

•  413-Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediţii a cursurilor de vară
destinate tinerilor diplomaţi români şi străini, sub egida Fundaţiei
Europene Titulescu, sesizare în fond
 (Raportor:dl.deputat Dumitru Bentu)

•  403-Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea
pretenţiilor suedeze nesoluţionate, procedură de urgenţă

     (Raportor: dl.deputat Radu Podgoreanu )

2. Diverse

 Lucrările şedinţelor au fost conduse de dl. Preşedinte Radu Podgorean
care a prezentat membrilor comisiei modificările orale de percepţie asupra
situaţiei din România, produse în proiectul de raport despre România al
baroanei Emma Nicholson. În aşteptarea formei scrise a raportului deputaţii au
apreciat îmbunătăţirea  modului de reflectare a situaţiei din România, mai ales
din perspectiva problemei copiilor abandonaţi.

Domnul deputat Dorel Dorian a readus în discuţie tema rolului
Parlamentelor naţionale şi a Parlamentului European în construirea viitorului
Uniunii Europene subliniind nevoia unui suport popular autentic în vederea
reconfigurării Uniunii Europene, ceea ce exprimă de fapt o profundă nevoie de



legitimitate sprijinită de aprobarea populară, lipsa ei putând duce la extinderea
fenomenelor de extindere a noii construcţii europene.

La şedinţe au participat 24 deputaţi, absenţi motivat fiind dl.Mitrea
Miron Tudor (ministru PSD) şi dl.Adrian Năstase (prim ministru PSD). În
zilele de 29 şi 30 august a.c. dl.deputat Adrian Severin s-a aflat în deplasare.

              Preşedinte                                                Secretar

         Radu Podgorean                                      Damian Brudaşcu


