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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA

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.

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.

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).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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