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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă

în perioada 2-5 iulie 2001

În perioada 2-5 iulie a.c., Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

� Analiza activităţii Ministerului Afacerilor Externe;
� Stadiul  procesului de aderare la Uniunea Europeană;
� Dezbatere privind rolul parlamentelor naţionale şi al Parlamentului

European în construirea viitorului Uniunii;
� Programul activităţilor externe al Comisiei în perioada septembrie-

decembrie 2001;

Miercuri, 4 iulie 2001, orele 10,30

� Întâlnire cu delegaţia parlamentară condusă de domnul Basilio
Villamizar Truijllo, Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din
Republica Columbia, Sala Nicolae Bălcescu;

� Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia
privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal şi/sau stau în
mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucureşti la
4 octombrie 2000 (raportor dl.deputat Dorian Dorel);

� Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia
privind readmisia cetăţenilor propii şi a străinilor semnat la Zagreb,
la 30 septembrie 2000 (raportor dl.deputat Dorian Dorel).
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În zilele de 2, 3 şi 5 iulie a.c., membrii Comisiei şi-au dedicat timpul
alocat activităţii în Comisie în această perioadă studierii materialelor
documentare privitoare la problematica menţionată în ordinea de zi şi
discuţiilor pe marginea acestora, precum şi creionării unor strategii de
abordare unitară a acestor teme atât în procesul armonizării cadrului
legislativ, cât şi în participarea la reuniuni internaţionale.

Întâlnirea cu delegaţia Parlamentului columbian condusă de
preşedintele acestuia, domnul Basilio Villamizar Truijllo, s-a desfăşurat într-o
atmosferă cordială, partenerii de discuţie având prilejul de a-şi comunica
intenţiile de intensificare a relaţiilor deja existente dintre cele două foruri
legiuitoare, precum şi totala disponibilitate de diversificare a acestora şi de
dezvoltare a legăturilor pe multiple planuri.

În ceea ce priveşte cele două proiecte de lege aflate în dezbaterea
Comisiei, acestea au fost în unanimitate avizate favorabil de către membrii
Comisiei în forma în care acestea le-au fost prezentate.

În zilele de 2-4 iulie, au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Adrian Năstase (prim ministru - PSD), Miron Tudor Mitrea (ministru -
PSD), şi Radu Podgoreanu (PSD, deplasare)

În ziua de 5 iulie a.c., au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Adrian Năstase (prim ministru - PDSR), Miron Tudor Mitrea (ministru -
PSD) şi Adrian Severin (PSD, deplasare).

     p. Preşedinte,                                                                Secretar,

                 Dorel Dorian                                                        Damian Brudaşca
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