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Parlamentul Romqniei
Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ Bucureşti, 7 septembrie 2000
Nr. XVIII/13/ 353

RAPORT

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.
73/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernululi nr.
15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului

European din România

Cu numărul 288 din 19 iunie a.c., secretarul general al Camerei
Deputaţilor a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru politică externă
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 73/2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernululi nr. 15/1998 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România.

În şedinţa din 7 septembrie 2000, în urma examinării Proiectului de
Lege mai sus enunţat, Comisia a hotărât ca proiectul de Lege să fie supus
spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor în forma
prezentată.

La secretariatul Comisiei, a fost depus un amendament, înregistrat cu
nr. 363/28 iunie 2000,  autor domnul deputat Petru Bejenariu (PDSR) :

Nr.
Crt. Text iniţial Amendamente propuse şi

respinse de către Comisie
Motivaţia
respingerii

0 1 2 3
1 Art. 5. �Alineatul (1) al

articolului 8 va avea următorul
cuprins: �(1) � Consiliul de
Administraţie al Institutului
European din România este
alcătuit din 7 membri, după
cum urmează :

- preşedintele consiliului de

Art. 5. � Art. 8 (1) Consiliul de
Administraţie al Institutului
European din România  este
alcătuit din 7 membri, după
cum urmează:

- preşedintele şi
vicepreşedintele
consiliului de

- Extinderea participării
la activitatea
Consiliului şi a unui
membru reprezentant
al ONG-urilor este
imposibil de realizat
datorită numărului
mare de ONG-uri şi
dificultăţii cuantificării
reprezentativităţii
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administraţie şi alţi doi
membri, numiţi de primul
ministru, la propunerea
Departamentului pentru
Afaceri Europene din
cadrul Ministerului
Afacerilor Externe; şi

- câte un membru numit de
Comisia pentru Integrare
Europeană a
Parlamentului, Academia
Română, organizaţiile
patronale reprezentative
la nivel naţional şi,
respectiv, de organizaţiile
sindicale reprezentative la
nivel naţional.�

administraţie, numiţi de
primul ministru, la
propunerea
Departamentului pentru
Afaceri Europene din
cadrul MAE;

- câte un membru numit de
Comisia pentru Integrare
Europeană a
Parlamentului, Academia
Română, organizaţiile
patronale reprezentative
la nivel naţional,
organizaţiile sindicale
reprezentative la nivel
naţional şi, respectiv,
ONG reprezentative.

acestora.

În urma discuţiilor din cadrul Comisiei, amendamentul a fost respins,
cu unanimitate de voturi.

  Preşedinte,            Secretar,

                  Victor Boştinaru                                             Iftene Pop


