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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă
14 februarie 2001, ora 10.00, Sala Comisiei

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

Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 265/2000
privind desfiinţarea unilaterală a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor
membre ale Uniunii Europene (Sesizare în fond)

Dezbaterea şi avizarea următoarele proiecte de Lege:

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei guvernului nr. 63/2000 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi BIRD privind finanţarea
Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27
martie 2000 raportor � dl Dorel Dorian

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung
pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993. raportor �
dl Paul Neamţu

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2000 pentru
acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor
de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale. raportor � dl Vasile Suciu

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2000 pentru
ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru finanţarea Proiectului �Facilitarea
Comerţului şi Transportului în Sud-Estul Europei�, semnat la Bucureşti, la 7 iulie
2000. raportor � dl Paul Neamţu

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.107/2000 privind
ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul
aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999. raportor � dl Vasile Suciu

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.122/2000 pentru
acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenţia internaţională privind standardele
de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart,
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adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea,
brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin
Actul final al Conferinţei părţilor la această convenţie, la Londra la 7 iulie 1995,
precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului
Securităţii al Organizaţiei Maritime Internaţionale. raportor � dl Vasile Suciu

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.127/2000 pentru
acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea
vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. raportor � dna
Viorica Afrăsinei

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.96/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare Phare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la facilitarea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001 �
RO9915, semnat la Bucureşti, la 30 decembrie 1999. raportor � dl George Dragu

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.97/2000 pentru
ratificarea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii
în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor
inundaţiilor, semnat la Luxemburg, la 4 august 2000, şi la Bucureşti, la 9 august
2000. raportor � dl Ioan Sonea

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la
Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat
la 2 iulie 1999. raportor � dl Ioan Sonea

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.116/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare Phare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY), semnat la
Bucureşti, la 30 decembrie 1999. raportor � dl Dorel Dorian

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.117/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-
a, semnat la Bucureşti, la 30 decembrie 1999. raportor � dl Dorel Dorian

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul
macedonean privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei,
semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999 raportor � dl Zsolt Szilagyi

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul român şi Guvernul
Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti
la 30 iunie 1999 raportor � dl Zsolt Szilagyi

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.260/2000
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. raportor � dl Constantin
Teculescu

16. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la
Sofia la 29 martie 2000. raportor � dna Manuela Gheorghiţă

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la
Bucureşti la 23 iunie 2000. raportor � dl Damian Brudaşca

18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii şi
traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a folosirii inadecvate şi a
farmacodependenţei, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999. raportor � dna
Manuela Gheorghiţă
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19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe care se
află ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000. raportor � dl
Damian Brudaşca

20. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000.
raportor � dl Constantin Niculescu

21. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul româniei şi Guvernul
Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.
raportor � dl Constantin Niculescu

22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul româniei şi Guvernul
Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei
organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului,
precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1999.
raportor � dna Viorica Afrăsinei

23. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie
1999. raportor � dl Paul Neamţu

24. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la New Delhi la 2
noiembrie 1995. raportor � dl Paul Neamţu

25. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului european pentru suprimarea vizelor
pentru refugiaţi (STE-31) încheiat  la Strasbourg la 20 aprilie 1959 şi semnat de
România la 5 noiembrie 1999. raportor � dna Mihaela Ionescu

26. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul
Regatului Belgiei privind cooperarea poliţienească, semnată la Bucureşti la 14 aprilie
1999. raportor � dl Constantin Niculescu

27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul
Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în
combaterea criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999. raportor � dl Dumitru Bentu

28. Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a unor Amendamente la
Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări, adoptată la Veneţia la 19
octombrie 1953. raportor � dl Constantin Niculescu

29. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol Adiţional cu privire la
Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie
2000. raportor � dna Viorica Afrăsinei

30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Slovace privind transportul rutier internaţional, semnat la Bratislava la 6
iunie 2000. raportor � dl Constantin Niculescu

31. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii,
semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999. raportor � dna Viorica Afrăsinei

32.Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Sediu dintre România şi Centrul
Regional  al Iniţiativei de Cooperare în sud-estul Europei pentru combaterea
infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 2 octombrie 2000. raportor � dl
Zsolt Szilagyi

33.  Proiectul de Lege privind extrădarea. raportor � dl Zsolt Szilagyi
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Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Manuela
Gheorghiţă.

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

La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Afacerilor
Externe: Dl. Cristian Niculescu - Secretar de Stat, Dl. Ambasador Octavian Filip
şi Dl. Petre Catrinciuc, Directorul Direcţiei Consulare.

Dl. Zsolt Silagyi  a propus ca Comisia să ia în discuţie  recenta deplasare a
unui grup de parlamentari în Irak, solicitând ca Biroul Comisiei să adreseze o
solicitare în acest sens Ministerului Afacerilor Externe, în vederea unei
informări asupra poziţiei oficiale  în această problemă.

La şedinţă au participat un număr de 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Radu Podgoreanu (deplasare, PDSR), Adrian Năstase (prim ministru
- PDSR) şi MironTudor Mitrea (ministru - PDSR).

      Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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