
Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă

19, 20, 21 martie 2002

Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările, în zilele de 19, 20, 21
martie 2002, cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 19 martie, orele 13.00 (Sala Comisiei)

 Desemnarea raportorilor în vederea dezbaterii şi avizării următoarelor
proiecte de Lege:

Nr. 111 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi
Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001

Nr. 122 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România şi Republica
Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri, cu privire la impozitele pe venituri şi pe
capital, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2001

Nr. 125 Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi Republica
Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale, cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26
noiembrie 2001

Nr. 130 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, în
special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001

În cadrul şedinţei, au fost desemnaţi următorii raportori: dl. deputat Dumitru
Bentu, pentru proiectele de Lege nr. 111 şi 125 şi dl. deputat Damian Brudaşcu,
pentru proiectele de lege nr. 122 şi 130.



Au fost prezenţi un număr de 20 de deputaţi, absent motivat fiind domnii:
Adrian Năstase (PSD – prim-ministru), Miron-Tudor Mitrea (PSD, ministru), Adrian
Severin (PSD, deplasare), Constantin Niculescu (PSD, deplasare), Rodica Nassar
(PSD, deplasare).

Miercuri, 20 martie
orele 15.00 Senat (Sala de Marmură)

Şedinţă comună a Comisiilor de politică externă din Camera  Deputaţilor şi Senat:

 Întâlnire a Comisiilor de politică externă din Camera Deputaţilor şi Senat, cu
domnul Dan Mircea Geoană, ministrul afacerilor externe

 Audierea următoarelor persoane propuse pentru a îndeplini funcţia de
ambasador al României:

Marcel Dinu Republica  Arabă Egipt
Mihail Dobre Sfântul Scaun
Radu Urzică Columbia
Petre Catrinciuc Bosnia şi Herţegovina

Comisiile au avizat favorabil candidaturile menţionate, cu majoritate de voturi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Gheorghi Prisăcaru, preşedintele

Comisiei pentru politică externă din Senat.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 19 de deputaţi, absent

motivat fiind domnii: Adrian Năstase (PSD – prim-ministru), Miron-Tudor Mitrea
(PSD, ministru), Adrian Severin (PSD, deplasare), Constantin Niculescu (PSD,
deplasare), Rodica Nassar (PSD, deplasare), Puiu Hasotti (PNL- deplasare).

Joi, 21 martie 2002
orele 10.00, Sala Comisiei

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

Nr. 111 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi
Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001 (Raportor – deputat
Dumitru Bentu)

Nr. 122 Proiect de Lege prrivind ratificarea Acordului între România şi Republica
Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri, cu privire la impozitele pe venituri şi pe
capital, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2001 (Raportor – deputat Damian
Brudaşcu)

Nr. 125 Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi Republica
Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale, cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26
noiembrie 2001 (Raportor – deputat Dumitru Bentu)

Nr. 130 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, în



special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001 (Raportor –
deputat Damian Brudaşcu)

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Radu Podgoreanu, preşedintele
Comisiei pentru politică externă.

Proiectele de Lege menţionate au fost avizate favorabil cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, absent motivat fiind domnii:
Adrian Năstase (PSD – prim-ministru), Miron-Tudor Mitrea (PSD, ministru), Adrian
Severin (PSD, deplasare), Constantin Niculescu (PSD, deplasare), Rodica Nassar
(PSD, deplasare), Puiu Hasotti (PNL, deplasare).

Radu Podgoreanu Damian Brudaşcu

     Preşedinte         Secretar

  


	Miercuri, 20 martie
	orele 15.00 Senat \(Sala de Ma�
	Joi, 21 martie 2002


