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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă

5 septembrie 2001, Sala Comisiei, orele 10.00

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

În şedinţa sa din 05 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

- orele 10.00, Sala Comisiei

� Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege:

� 403 - Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze
nesoluţionate, procedură de urgenţă (Raportor: dl. Radu Podgoreanu).

� 402 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor
financiare reciproce între România şi Republica Bulgaria (Raportor: dl. Damian
Brudaşcu).

� 430 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene privind
Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5
mai 1989, şi acceptarea Protocolului de amendare a Convenţiei Europene
privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei adoptat la Strasbourg,
la 1 octombrie 1998, procedură de urgenţă (Raportor: domnul Radu
Podgoreanu)

- orele 11.00, Sala Nicolae Bălcescu (nivel P)

� Întâlnire cu membrii Comisiei politice a Adunării Uniunii Europei
Occidentale 

             (AUEO)
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 Lucrările au fost conduse de către dl. preşedinte Radu Podgoreanu, care a
prezentat, în calitate de raportor, Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor
suedeze nesoluţionate, (procedură de urgenţă) şi  Proiectul de Lege pentru
ratificarea Convenţiei europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului
Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, şi acceptarea Protocolului de
amendare a Convenţiei Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului
Europei adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998, (procedură de urgenţă).

În ceea ce priveşte primul proiect de lege, dl. Podgoreanu a subliniat
importanţa adoptării acestuia, mai ales datorită faptului că problema creanţelor
statului român către Suedia este una care influenţează procesul de integrare al
României în UE, iar rezolvarea acestuia a fost posibilă chiar în timpul preşedinţiei
semestriale suedeze a UE, ceea ce a constituit un semnal pozitiv în cadrul acestui
proces. A trecut în revistă momente mai importante ale negocierilor ce au precedat
atingerea acestui obiectiv, subliniind că desfăşurarea acestora nu a avut loc numai
la Bucureşti şi Stockholm, ci şi în alte capitale, inclusiv Bruxelles şi Washington. Dl.
Radu Podgoreanu a atras atenţia colegilor membri ai Comisiei asupra avantajelor
prezentate de sumele la care s-a ajuns prin negociere, mult inferioare celor
avansate în decursul discuţiilor, propunând avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil  Proiectul de Lege
privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei
privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate.
În continuare, dl. Radu Podgoreanu a prezentat Proiectul de Lege pentru ratificarea
Convenţiei europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei,
adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, şi acceptarea Protocolului de amendare a
Convenţiei Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei
adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998,(procedură de urgenţă).

Menţionând că priveşte domeniul cultural, constituind o reglementare necesară
pentru acordarea legislaţiei României cu cea europeană, proiectul nepunând
probleme şi având avizul favorabil al Consiliului Legislativ, dl Radu Podgoreanu
propune avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil Proiectul de Lege
pentru ratificarea Convenţiei europene privind Televiziunea Transfrontieră a
Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, şi acceptarea
Protocolului de amendare a Convenţiei Europene privind Televiziunea
Transfrontieră a Consiliului Europei adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare
reciproce între România şi Republica Bulgaria a fost prezentat membrilor Comisiei
de către dl. Damian Brudaşca. Menţionând necesitatea reglementărilor care să
soluţioneze acest gen de probleme, dl. Brudaşca a propus colegilor membri ai
Comisiei avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil proiectul de lege
prezentat.
În continuarea lucrărilor şedinţei, dl. Radu Podgoreanu a prezentat agenda Comisiei
pentru perioada imediat următoare, menţionând în primul rând vizita pe care
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Comisia omologă a Parlamentului chinez o va efectua, la invitaţia noastră, în
perioada 23-27 septembrie a.c.

Dl. Damian Brudaşca (PRM) informează pe membrii Comisiei despre vizita pe care
Preşedintele Parlamentului iranian o va efectua în perioada 1-4 octombrie a.c. De
asemenea, aduce la cunoştinţa colegilor din Comisie cu privire la programul de
instruire pentru tinerii parlamentari pe care Forumul Democrat Danez îl va organiza
în prima decadă a lunii noiembrie a.c., cu participareaa unor foşti şi actuali
demnitari danezi. 

 Au fost prezenţi 22 deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Adrian Năstase
(prim ministru - PDSR), Miron Tudor Mitrea (ministru - PDSR),şi Adrian Severin
(PDSR, deplasare).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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