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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

PROCES VERBAL

al lucrărilor şedinţei Comisiei de Politică Externă
28 iunie 2000, ora 14.00, 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. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, semnat la Bucureşti la 8
septembrie 1999. (Aviz)

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă
a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat,
semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999. (Aviz)

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile
învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului, turismului şi
comunicării sociale, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997.
(Aviz)

4. Poiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi
funcţionarea de Centre Culturale, semnat la Constanţa la 18 aprilie
1996. (Aviz)

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre
România şi Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999.
(Sesizare în fond)
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
73/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului European din România. (Procedură de urgenţă -
Sesizare în fond)

În urma examinării, membrii Comisiei au avizat favorabil primele
patru proiecte de Lege şi au decis trimiterea lor plenului, în forma
prezentată, cu unanimitate de voturi.

În continuare, a fost examinat proiectul de Lege pentru ratificarea
Convenţiei consulare dintre România şi Republica Turcia. Apreciind că
textul Convenţiei este unul clasic, membrii Comisiei au decis avizarea sa
favorabilă şi trimiterea sa plenului, în momentul în care va sosi avizul
Comisiei juridice şi dacă acesta va fi pozitiv.

Pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei nr. 73
Comisia a decis să aştepte avizul restant al Comisiei pentru buget şi să
recomande plenului adoptarea acestui proiect.

Comisia a mai examinat programul de întâlniri externe pentru
perioada următoare, o mare parte a timpului afectat acestui gen de
activităţi fiind dedicat întâlnirilor cu delegaţiile participante la Sesiuna a 9-
a a Asdunării Parlamentare a OSCE ce se va desfăşura la Bucureşti în
perioada 5-10 iulie a.c.

NOTĂ :

În ziua de 29 iunie, orele 16.00, făcându-se excepţie de la
calendarul activităţilor pe Comisii aprobat de plenul Camerei Deputaţilor
acestei săptămâni, la rugămintea expresă a ministrului afacerilor
externe, motivată de importanţa strategică a misiunii diplomatice
româneşti în Polonia şi de nevoia urgentă de ocupare efectivă a acestui
post în contextul dezvoltărilor politice internaţionale imediate, a avut loc
la Senat, Sala de Marmură, audierea doamnei Ireny Comarovschi pentru
postul de ambasador al României la Varşovia.
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Candidatei i s-au adresat întrebări şi i s-au făcut recomandări de
către domnii: Dan Amedeo Lăzărescu (PNL), Mihai Dorin (PNŢCD),
Alexandru Paleologu (PNL), Iftene Pop (PNŢCD), Ghiorghi Prisăcaru.

 Cu unanimitate de voturi (25 de voturi pentru, nici un vot
împotrivă), doamna Ireny Comarovschi a primit aviz favorabil pentru a
ocupa postul de ambasador al României la Varşovia.

La şedinţă au participat 16 deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii
Victor Boştinaru, Gheorghe Ceauşescu, Crin Antonescu, Sever
Meşca, Mihai Baciu, Ştefan Glăvan, Adrian Severin  şi Dumitru
Mugurel Vintilă.

 p.| Preşedinte,            Secretar,

  Romulus Neagu Iftene Pop


