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Parlamentul României
Camera Deputatilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă

 a Camerei Deputaţilor 
în perioada 27-28 noiembrie 2001

În şedinţa din 27 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Dezbaterea şi adoptarea următoarelor Proiecte de Lege:

653 – Proiectul de lege pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea
de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi
echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe
autovehicule, încheiat la Geneva, la 25 iunie 1998 (raportor, dl. Constantin
Niculescu);

654 – Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul
Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi
financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin
schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17
octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României
şi răspunsul din 31 octombrie al Fondului Monetar Internaţional  - procedură de
urgenţă - (raportor, dl. Damian Brudaşcu);

661 – Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comunitatea
Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi
promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001-
procedură de urgenţă -  (raportor, dl. Constantin Niculescu).
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 La propunerea raportorilor, membrii Comisiei au avizat favorabil toate cele
trei proiecte de lege în forma în care acestea au fost prezentate.

În continuare, dl. Constantin Niculescu (PSD) a prezentat o informare
privitoare la concluziile vizitei oficiale la Atena a delegaţiei conduse de domnul
Preşedinte Ion Iliescu, delegaţie din care dl. Niculescu a făcut parte, în calitate de
preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie România – Grecia.

La finalul şedinţei, domnul Radu Podgorean a prezentat membrilor Comisiei
calendarul întâlnirilor la care aceştia vor participa în perioada imediat următoare.

Ziua de miercuri, 28 noiembrie a.c., a fost rezervată studiului individual.
Membrii Comisiei au continuat studierea documentelor privitoare la stadiul
negocierilor României cu Uniunea Europeană, precum şi a materialelor de presă
dedicate ultimelor dezvoltări de pe scena politică internaţională. 

La lucrări au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Miron
Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase (prim-ministru, PSD) şi Adrian Severin
(deplasare, PSD).

Radu Podgoreanu, Damian Brudaşcu,

Preşedinte     Secretar

 


