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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă

- din perioada 23-24 aprilie 2002 -

În zilele de 23 şi 24 aprilie a.c.,  Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 23 aprilie, orele 15.00:
Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege:

• Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Lituania privind protecţia informaţiilor militare secrete
schimbate, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2001 (raportor: dl. Vasile
Suciu);

• Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Arabă
Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi
extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001 (raportor: dl. Damian Brudaşcu);

•  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de
dezvoltare socială – faza a II-a) între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 (procedură
de urgenţă; raportor: dl. Dumitru Bentu)

Domnul Radu Podgorean dă cuvântul raportorilor pentru a prezenta proiectele de
lege de pe ordinea de zi, învitând de asemenea membrii Comisiei să adreseze întrebări
şi să se pronunţe cu privire la modul în care aceste propuneri legislative vor fi avizate.
Doamna Smaranda Ionescu (PRM) :
- adresează dlui Dumitru Bentu, raportor la Proiectul de lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de
împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) între România
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la
16 ianuarie 2002, două întrebări:

1. cum pot fi obţinute informaţii cu privire la beneficiarii finali ai finanţărilor
menţionate în proiectul legislativ?
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2. există vreo detaliere a celor care au beneficiat deja de aceste finanţări în
prima fază, avându-se în vedere faptul că acest proiect de lege se referă
la faza a II-a a Proiectului pentru dezvoltare socială negociat cu BIRD?

Domnul Radu Podgorean :
- propune ca avizarea acestui proiect de lege să se facă în cu menţionarea acestor

precizări, care să fie înaintate Comisiei sesizate în fond, o dată cu avizul Comisiei
pentru politică externă .
Propunerea dlui Radu Podgorean a fost supusă la vot şi adoptată în unanimitate;

astfel, avizul Comisiei pentru politică externă către Comisia sesizată în fond va fi însoţit
de întrebările doamnei Smaranda Ionescu (extras din prezentul proces verbal), cu
rugămintea ca autoarea întrebărilor să fie invitată să participe la şedinţa în care acest
proiect de lege va fi discutat şi avizat pe fond.

Comisia a avizat favorabil proiectele de lege în forma în care acestea a fost
prezentate.

Miercuri, 24 aprilie, orele 10.00:
Agenda celei de-a doua zile a cuprins dezbaterea asupra proiectului de

Declaraţie comună a Comisiilor pentru politică externă ale Parlamentelor României şi
Republicii Bulgaria în sprijinul candidaturii celor două ţări la integrarea ca membri cu
drepturi depline în NATO (studiu individual).

În încheierea lucrărilor, dl. Radu Podgorean face cunoscută membrilor Comisiei
vizita în România a delegaţiei Grupului parlamentar de prietenie Turcia – România, din
Marea Adunare Naţională (Parlamentul turc), în programul căreia figurează şi o întâlnire
a parlamentarilor turci cu membrii Comisiei pentru politică externă, vineri, 26 aprilie,
orele 10, la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului.

La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi, absenţi motivat fiind Dorel Dorian (FCER,
deplasare), Viorica Afrăsinei (PSD, deplasare), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD) si
Adrian Năstase (prim-ministru, PSD).

Radu Podgorean, Damian Brudaşcu,

       Preşedinte     Secretar
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