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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
 lucrărilor Comisiei pentru politică externă

din 3-4 iulie 2006

Luni, 3 iulie
Studiu individual al proiectelor de lege ce urmează a fi dezbătute

Marţi, 4 iulie
(Sala Comisiei)

Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege :

1. PL-x. 572/2006 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la
Sofia la 21 octombrie 2005.

2. PL-x 590/2006 – Proiect de Lege privind acordarea de compensaţii
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale
Serbia-Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera
dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi Regatul României,
încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie
1927.

          3. PL-x 587/2006 – Proiect de lege pentru aprobarea plăţii unor
contribuţii voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru
Drepturile Omului.

4. PL-x 586/2006 -  Proiect de lege privind modificarea art.1 din Legea
nr.476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de
Cooperare al Iniţiativei Central Europene.

5. Pl-x 592/2006 – Propunere legislativă pentru modificarea literei t) a
alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Proiectele de Lege de la pct. 1, 2 şi 3 mai sus menţionate au fost supuse
dezbaterii membrilor comisiei şi avizate favorabil, cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la pct. 2, membrii comisiei au hotărât să propună Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi ca la dezbaterea pe fond să solicite punctul
de vedere al Guvernului în temeiul art.138 alin.5 din Constituţia României,
„întrucât nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de
finanţare”.

De asemenea, sugerează înlocuirea sintagmelor „Uniunea Serbia-
Muntenegru” cu „Serbia”, deoarece Muntenegru a devenit stat independent şi
a fost recunoscut ca atare de România, iar la art.1 din Legea aprobată de
Senat corectarea erorii de dactilografiere „dreptul ca compensaţie” cu „dreptul
la compensaţie”

Totodată, Comisia consideră că este necesar să se insereze în proiectul
de lege normele care reglementează evaluarea bunurilor de către comisiile
tehnice de specialitate, precum şi corelarea normelor din legislaţia naţională
cu normele legislaţiei din Serbia.

La pct.4 şi 5 de pe ordinea de zi Comisia pentru politică externă a fost
sesizată pe fond cu proiectele de Lege, acestea au fost supuse dezbaterii Comisiei,
urmând ca întocmirea rapoartelor să se facă la îndeplinirea termenelor.

La dezbaterea acestor proiecte de lege, au fost invitaţi să participe:

Dna. Director Magda Filip  - Ministerul Muncii
Dna. Director Andreea Berechet – M.A.E.
Dl. Director Robert Uzuna – M.A.E
Dna referent spaţiu Raluca Pantea – M.A.E

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Ştefan Glăvan.

La lucrările şedinţelor din 3 şi 4 iulie a.c. au fost prezenţi domnii
deputaţi: Ştefan Glăvan, Mărculeţ Petrescu Mira Anca Victoria, Mitrea Manuela,
Pruteanu Vasile, Antonescu George Crin Laurenţiu, Bentu Dumitru, Fotopolos
Sotiris, Hrebenciuc Viorel, Lari Iorga Leonida, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae,
Preda Cezar Florin, Puşcaş Vasile, Popa Daniela, Ştireanu Octavian, Strungă Emil;
absenţi  au fost domnii deputaţi: Corlăţean Titus, Hogea Vlad Gabriel, Severin
Adrian. Gheorghe Valeriu, Konya Hamar Sandor, Năstase Adrian, Rogin Marius.

         PRESEDINTE,                                        SECRETAR,

            ŞTEFAN GLĂVAN                             VASILE PRUTEANU
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