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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA

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
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Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria,
semnate la Bucureşti la 7 mai 1997. (procedură de urgenţă)

� 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.

Proiectele de lege dezbătute au primit cu unanimitate de voturi aviz favorabil
pentru prezentarea lor în plenul Camerei în forma în care au fost prezentate.

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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