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din perioada 6 – 8 aprilie 2004

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările, în perioada 6-8 aprilie 2004, cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 6 aprilie 2004, orele 14.00, Sala Comisiei

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

P.L.X – 180 Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la
Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti
pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.124(75) a
Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 24 mai 2002. Raportor: dl deputat Dumitru Bentu

P.L.X – 181 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor
infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003. Raportor: dl deputat Dan
Brudaşcu

P.L.X – 187 Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii
de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 24 mai 2002 şi, respectiv, la 12
decembrie 2002 la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii
omeneşti pe mare, amendată. Raportor: dl deputat Dumitru Bentu

Miercuri, 7 aprilie a.c., sedinţă comună, Senat, Sala de Marmură, orele 10.00

 Audirea următoarelor persoane propuse pentru funcţia de ambasador:

Dl VLAD CORINI GALIN – Republica Senegal, Burkina Faso, Republica Guineea, Republica
Coasta de Fildeş, Republica Mali şi Republica Islamică Mauritania, cu reşedinţa la Dakar

Dl PETRU IOAN CORDOŞ – Republica Lituania

Dl IOAN LES – Republica Bolivariana a Venezuelei



În şedinţa din 6 aprilie, domnii deputaţi Dumitru Bentu şi Dan Brudaşcu,
desemnaţi raportori, au prezentat pe larg prevederile celor trei proiecte de
Lege şi, în urma votului, toate cele 3 proiecte au fost avizate favorabil, cu
unanimitate de voturi.

Totodată, în conformitate cu adresa numărul P.L. 620 din 5 aprilie 2004
şi cu decizia plenului Camerei Deputaţilor din 27 martie 2003, Comisia pentru
politică externă a luat în dezbatere, în vederea avizării, şi propunerea
legislativă P.L. 620 “Lege pentru instituirea “Ziua NATO în România”. Cu
această propunere legislativă Comisia nu fusese sesizată. 

Domnul preşedinte Radu Podgoreanu a propus ca, pentru apropiere de
data oficială a aderării României la NATO - 29 martie, data depunerii
instrumentelor de ratificare a Tratatului Nord Atlantic, respectiv 2 aprilie, data
arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO, proiectul de Lege să fie
amendat în sensul schimbării datei propuse de iniţiatori în “prima duminică a
lunii aprilie”. Amendamentul a fost însuşit de Comisie şi propunerea legislativă
a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi (1 abţinere, dl. Dan Brudaşcu).

În ziua de 7 aprilie, în şedinţă comună cu Comisia de politică externă a
Senatului, membrii celor două Comisii au audiat şi avizat favorabil
candidaturile domnulor Vlad Corini Galin şi Petru Ioan Cordoş pentru funcţia
de ambasador. Audierea domnului Ioan Leş a fost amânată.

Marţi, 6 şi miercuri, 7 aprilie, au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi
motivat fiind deputaţii Andrei Chiliman (deplasare, PNL), Mihaela Ionescu
(deplasare, PRM), Smaranda Ionescu (deplasare, PRM), Miron Tudor
Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase (prim-ministru, PSD) şi Constantin
Niculescu (deplasare, PSD).

Joi, 8 aprilie, au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Mihaela Ionescu (deplasare, PRM), Smaranda Ionescu (deplasare,
PRM), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD) şi  Adrian Năstase (prim-ministru,
PSD).

 Preşedinte,      Secretar, 

 Radu Podgoreanu     Dan Brudaşcu
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