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COMISIA PENTRU POLITICÅ  EXTERNÅ

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei pentru politică externă

a Camerei Deputaţilor
                                                    vineri, 04 mai 2001

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat şedinţa
săptămânală, în ziua de 04 mai  cu următoarea ordine de zi:

Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege:

248 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Statele
Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri  şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital.
(Raportor: dl.deputat Damian Brudaşca)

261 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de comerţ liber între
Guvernul României  şi Guvernului Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30
ianuarie 2001.
(Raportor: dl.deputat  Dorel Dorian)

Desemnarea raportorului pentru următorul proiect de lege:

82 - Propunerea legislativă privind activităţile religioase desfăşurate în cadrul
misiunilor diplomatice.

Dl.deputat Damian Brudaşca (PRM)
- a prezentat Convenţia dintre România şi Statele Unite Mexicane pentru

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitul pe venit şi capital.

- A considerat că textul Convenţiei este în concordanţă cu modificările
survenite în legislaţia fiscală din ţara noastră după 1o ianuarie 1990 şi cu
practica promovată de România în acest domeniu.

- Este o lege de ordin tehnic, raportorul a relevat observaţia Consiliului
legislativ privind art.3  care este afectat definirii termenilor folosiţi în
convenţie, astfel apare ca o inconsecvenţă introducerea în art. nr.2 a unor
texte prin care se defineşte noţiunea de impozite pe venit şi pe capital.

- Următoarea observaţie a Consiliului legislativ prezentată de raportor este
cea referitoare la art.29 care vorbeşte despre prevederile din Convenţia de
la Viena din 1963 privind relaţiile consulare.
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- Observaţiile Consiliului legislativ fiind de redactare domnul deputat
Brudaşca a opinat că trebuie acordat aviz favorabil fiindcă o renegociere a
termenilor acordului ar fi lungă,costisitoare şi inutilă iar Comisia se
pronunţă doar din punct de vedere al oportunităţii.

Proiectul de lege a fost votat.în unanimitate.

Dl.deputat Dorel Dorian(FCER)
- a început prezentarea celui de-al doilea proiect de lege facând referire la

cadrul juridic dintre România şi statul Israel care reglementează relaţiile
economice şi de cooperare, ce datează din anul 1971 , deci trebuia
actualizat, atât datorită schimbărilor din România cât şi din cauza evoluţiilor
intervenite în politica comercialî pe plan european şi mondial.

- în anul 2000 s-a convenit începerea negocierilor dintre România şi statul
Israel pentru încheierea unui acord de comerţ liber.

- importanţa pe care cele două ţări o acordă Cadrului comercial juridic
bilateral s-a regăsit în desfăşurarea a cinci runde de întâlniri în anul 2000.

- este adevărat că analiza schimburilor comerciale evidenţiază o tendinţă
generală de scădere a nivelurilor schimburilor comerciale.

- acordul prevede crearea în decursul unei perioade de tranziţie care se va
încheia la 1 ianuarie 2004, a unei zone de comerţ liber între cele două ţări,
cu respectarea prevederilor în materie ale Organizaţiei Mondiale a
Comerţului.

Doamna deputat Mihaela Ionescu(PRM)
- a exprimat un interes special faţă de produselel ce vor fi supuse liberalizării

considerând că scăderea nivelului schimburilor comerciale din 1997
încoace este o dovadă a greşelilor făcute de fosta putere, fapt recunoscut
şi de domnul deputat Dorel Dorian.

- problema pe care o ridica doamna deputat Ionescu se referea la creşterea
volumului exporturilor la nivelul din 1996.

- domnia sa a vrut să ştie în detaliu care sânt etapele de liberalizare a
comerţului deoarece a dat ca exemplu drept atitudine superficială în
tratarea proiectelor de legi, dezbaterea mult prea sumară care a avut loc la
Proiectui de lege privind statutul refugiaţilor şi acum legea a fost retrimisă
în Parlament de către Preşedintele Iliescu.

Doamna deputat Mitzura Arghezi(PRM)
- a contestat hotărît ideea că reprezentanţii PRM s-ar opune ratificării

Acordului de liber schimb cu Israelul aşa cum a rămas cu impresia la un
moment dat domnul deputat Dorian.

Domnul deputat C-tin Niculescu(PDSR)
- a amintit că rolul  Comisiei de politică externă este în special

recomandarea unei decizii privind ratificarea sau neratificarea Acordului de
liber schimb.

Atît domnul deputat Ioan Sonea(PRM) cît şi domnul deputat Konya Hamar
Sandor (UDMR) s-au întrebat dacă România îşi poate permite să respingă ratificarea
unui acord cu Israelul.

Ajungîndu-se la concluzia că dezbaterea a avut doar rolul de a clarifica şi nu
de a obstrucţiona, domnul deputat Brudaşca a exprimat acordul membrilor PRM din
Comisia de politică externă cu privire la ratificarea acordului de liber schimb cu
Israelul.Proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
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În finalul şedinţei domnul deputat Damian Brudaşca a fost desemnat raportor
pentru proiectul de lege privind privind activităţile religioase desfăşurate în cadrul
misiunilor diplomatice.

La şedinţă au participat un număr de 20 deputaţi absenţi motivat fiind
următorii: Radu Podgorean (PDSR), Adrian Severin (PDSR), Mihai Stănişoară
(PD), Miron Tudor Mitrea (PDSR), Adrian Năstase (PDSR).

p.Preşedinte                                         Secretar

           Dorel Dorian                             Damian Brudaşca
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