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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor

din perioada 19-21 aprilie 2005

În perioada 19-21 aprilie a.c., lucrările Comisiei pentru politică externă din
Camera Deputaţilor s-au desfăşurat după următoarea ordine de zi:

Marţi, 19 aprilie, orele 14.00:
(Sala Comisiei)

1. Dezbaterea şi avizarea PLx  133 – Proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului de Sediu între Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special
al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti, la 16
iulie 2003, (Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată) raportor dl. Emil
Strungă;

Miercuri, 20 aprilie, orele 14.00:
(Sala Comisiei)

2. Dezbaterea PLx 105 – Propunerea legislativă pentru încheierea unui
Memorandum între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, privind
înfrăţirea unităţilor administrativ-teritoriale dintre cele două state (Camera
Deputaţilor – prima Cameră sesizată) raportor, dl. Dumitru Bentu;

Joi, 21 aprilie, orele 9.30:
3. Informare şi studiu:
- Documentele şedinţei din 13 aprilie a.c. a Parlamentului European referitoare

la votul asupra avizului conform pentru semnarea Tratatului de Aderare la
Uniunea Europeană a României şi Bulgariei;

- Declaraţia Marii Adunări Naţionale a Turciei cu privire la relaţiile cu Armenia

Marţi, 19 aprilie
Cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de

Sediu între Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti, la 16 iulie 2003,
(Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată)(PLx 133) a primit aviz favorabil
pentru a fi prezentat în plenul Camerei în forma propusă de Guvern.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi.
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Miercuri, 20 aprilie
Dl. Dumitru Bentu (PSD), în calitate de raportor la PLx 105 – Propunerea

legislativă pentru încheierea unui Memorandum între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Moldova, privind înfrăţirea unităţilor administrativ-teritoriale
dintre cele două state (Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată), a solicitat
acordul plenului Comisiei pentru amânarea discutării acestei iniţiative legislative,
pentru a da posibilitatea unui reprezentant al iniţiatorilor, un grup de senatori
PPRM (Corneliu Vadim Tudor, Gheorghe Funar şi Ilie Ilaşcu), să participe la
dezbateri.

La propunerea domniei sale, se va transmite o invitaţie ca săptămâna viitoare
un reprezentant al iniţiatorilor să susţină proiectul legislativ în faţa plenului
Comisiei.

La lucrări au fost prezenţi  21 de deputaţi.

Joi, 21 aprilie
Timpul afectat lucrărilor în comisie a fost dedicat în această zi informării şi

studiului cu privire la documentele ce le-au fost prezentate, documente ce fac
referire la evenimente importante ce privesc politica externă a României.

Au fost prezenţi 21 de deputaţi.

  Preşedinte,      Secretar,

          Ştefan Glăvan     Vasile Pruteanu
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