
Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Proces-verbal al

lucrărilor Comisiei pentru politică externă
30 mai-1 iunie 2006

În perioada 30 mai - 1 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 30 martie 2006

Întâlnire cu delegaţia parlamentară iordaniană, condusă de domnul Nayef Al-

Fayez, prim-vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul Regatului

Haşemit al Iordaniei.

S-a apreciat în mod deosebit relaţiile politico-diplomatioce şi economice

foarte bune dintre cele două state.

S-au semnalat contactele guvernamentale, schimburile pe linie parlamentară

dintre România şi Iordania. S-au amintit proiectele majore actuale de interes pentru

operatorii economici români, cum ar fi: linia electrică aeriană Aqaba-Amman,

interconectarea reţelei electrice naţionale cu cea irakiană, linia electrică aeriană din

nordul Iordaniei; precum şi alte proiecte de cooperare şi investiţii.

Acordurile culturale şi ştiinţifice au fost, de asemenea, subliniate, acorduri

prin intermediul cărora un număr mare de tineri iordanieni studiază în România.

A fost menţionată buna colaborarea dintre România şi Iordania în

organismele internaţionale pe linia sprijinirii reciproce a candidaturilor pentru diferite

instituţii din sistemul ONU.

S-a convenit pentru intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre cele

două state.

Alina
Original



Miercuri, 31 mai 2006

Audierea următorilor candidaţi pentru funcţia de ambasador extraordinar
şi plenipotenţial al României:

♦ Vulpe Manuela – Statele Unite Mexicane;

♦ Corlan-Ioan Simona – Republica Senegal;

♦ Marinel Ioana – Republica Bolivariană a Venezuelei;

♦ Mateescu Radu – Regatul Thailandei şi Republica Democrată Populară

Laos, cu reşedinţa la Bangkok;

♦ Vîlcu Gheorghe – Republica Indonezia

Fiecare candidat şi-a prezentat atât CV-ul, cât şi câteva dintre obiectivele pe

care şi le propune în viitorul mandat.

Membrii comisiilor reunite au făcut aprecieri legate de candidaturile propuse, au

pus întrebări candidaţiilor referitoare la problemele în atenţie dintre România şi

statele în care cei  5 candidaţi urmează să fie numiţi ambasadori.

Toate candidaturile menţionate au fost avizate favorabil, cu majoritate de voturi.

Joi, 1 iunie 2006

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

 P.L.X. 493 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia

privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la protocolul din

1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei

Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai

1996 (procedură de urgenţă).

 P.L.X. 494 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de constituire a

Comunităţii Energiei semnat la Atena la 25 octombrie 2005 (procedură de

urgenţă).



 P.L.X.  496 – Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la

Convenţia Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a

celei de a doua Reuniuni a Părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001.

În urma rapoartelor prezentate, membrii comisiei au dezbătut şi avizat

favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectele de Lege înscrise pe ordinea de zi şi

au decis trimiterea lor plenului Camerei, în forma prezentată.

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul Ştefan Glăvan, preşedintele

Comisiei.

La lucrările şedinţei din 30 mai 2006, au fost prezenţi 15 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile
Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Valeriu
Gheorghe (PNL), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Viorel Hrebenciuc
(PSD), Adrian Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Daniela Popa
(PC), Octavian Ştireanu (PSD), Strungă Emil (PNL), Vasile Puşcaş (PSD),
absenţi fiind 7 deputaţi: Titus Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea (PRM), Sandor
Konya-Hamar (UDMR), Leonida Lari (fără apartenenţă), Cezar Preda (PD),
Marius Rogin (PD), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 31 mai 2006, au fost prezenţi 14 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile
Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Valeriu
Gheorghe (PNL), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Adrian Năstase (PSD),
Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Daniela Popa (PC), Octavian Ştireanu (PSD),
Strungă Emil (PNL), Vasile Puşcaş (PSD), absenţi fiind 8 deputaţi: Titus
Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea (PRM), Viorel Hrebenciuc (PSD), Sandor
Konya-Hamar (UDMR), Leonida Lari (fără apartenenţă), Cezar Preda (PD),
Marius Rogin (PD), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 1 iunie 2006, au fost prezenţi 16 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile
Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Valeriu
Gheorghe (PNL), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Leonida Lari (fără
apartenenţă), Adrian Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Daniela
Popa (PC), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Strungă Emil (PNL),
Vasile Puşcaş (PSD), absenţi fiind 6 deputaţi: Titus Corlăţean (PSD), Gabriel
Hogea (PRM), Viorel Hrebenciuc (PSD), Sandor Konya-Hamar (UDMR), Cezar
Preda (PD), Adrian Severin (PSD).

         Preşedinte,             Secretar,

     Ştefan Glăvan                   Vasile Pruteanu
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