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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
 lucrărilor Comisiei pentru politică externă

din   31 octombrie – 2 noiembrie 2006

Marţi, 31 octombrie
(Sala Comisiei)

Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege :

1. PLx.754/23.10.2006 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale
serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006.

     2. PLx. 759/23.10.2006 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.II
din Ordonanţa Guvernului nr.33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de
impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate, de către
reprezentanţele diplomatice ale României – procedură de urgenţă.

Proiectele de Lege mai sus menţionate au fost supuse dezbaterii
membrilor comisiei şi avizate favorabil, cu majoritate de voturi.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Ştefan Glăvan.

La dezbaterea proiectului de Lege nr. 759 a fost invitat să participe din
partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Andrei Ştefănuc – secretar III în
cadrul Biroului Acorduri Internaţionale.

Miercuri, 1 noiembrie
(Sala Comisiei)

Vizita oficială în România a delegaţiei parlamentare italiene condusă de
domnul Andrea MANZELLA, preşedintele Comisiei pentru politici europene a
Senatului Italian – întrevedere cu domnul deputat Ştefan GLĂVAN, preşedintele
Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi cu membrii comisiei.
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Cu prilejul acestei vizite, domnul preşedinte Ştefan Glăvan, a exprimat
satisfacţia faţă de cooperarea parlamentară bilaterală foarte bună dintre
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Italiene. Contactele
parlamentare bilaterale constituie o componentă importantă în promovarea
relaţiilor dintre România şi Italia, acestea cunoscând o evoluţie dinamică în toate
domeniile.

Ca un punct forte al acestor relaţii bilaterale s-a subliniat importanţa
întăririi lanţului sudic al NATO, de către ambele ţări, stabilirea lanţurilor
energetice comune, cu referire la linia Constanţa – Trieste.

In dubla sa postură de membru NATO şi viitor membru al Uniunii
Europene, România mizează pe suportul Italiei în toate planurile.

Pentru România, Italia este un partener de prim ordin, atât prin prisma
relaţiilor politice, cât şi cel al relaţiilor economice, Italia fiind pe primul loc al
relaţiilor comerciale cu România.

Italia a fost principalul sprijin în perioadele dificile din anii 90, când
România era izolată, dar şi în perioada de finalizare a negocierilor cu Uniunea
Europeană.

Un accent deosebit s-a pus pe modul de interferenţă a problemelor
energetice cu cele strategice. Dorinţa de a construi o strategie de apărare comună
prin raport cu NATO, va depinde de capacitatea de adoptare a unui tratat
constituţional al Uniunii Europene.

Din punct de vedere economic, Uniunea Europeană este o putere globală;
din punct de vedere politic este o putere regională, problema de bază fiind de
reformă instituţională pe verticală, dar în acelaşi timp pe orizontală, a afirmat
domnul Adrian Năstase. Viitoarea confruntare va fi câştigată din punct de
vedere energetic, iar Europa Occidentală nu este pregătiră să câştige această
bătălie.

 Există ideea modificării traseului conductei energetice, pe teritoriul
Bulgariei şi al Macedoniei, evitându-se teritoriul României, însă România
consideră ca fiind o mutare greşită de a se evita teritoriul  său care asigură
siguranţă deosebită, pe când traseul sudic va declanşa conflicte virtuale.
         In replică, partea italiană prin domnul Andrea Manzella, preşedintele
delegaţiei, a subliniat faptul că între aderare şi inceputul integrării în Uniunea
Europeană este un drum foarte greu de parcurs, drum pe care Italia îl parcurge
de 50 de ani. In acest proces trebuie creaţi paşi concreţi, întăriţi, iar cooperarea
între state, relaţiile, trebuie să fie nu numai la nivel guvernamental, ci şi la nivel
parlamentar.

România este un avanpost estic al NATO şi UE, folosind expertiza Italiei
în domeniul economic şi apărare, vom avea un rol important în zona Mării
Negre şi Asia.

Echilibrul balcanic pentru crearea complexă a integrării, prin crearea de
zone libere atât de mărfuri, dar şi de persoane, precum şi  pluralismul energetic,
trebuie să corespundă şi din punct de vedere al siguranţei, Italia sprijinind
România în ceea ce priveşte traversarea fluxurilor energetice pe teritoriul său.
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Joi, 2 noiembrie
(Sala Comisiei)

- Desemnarea de raportori pentru proiectele de lege ce urmează a fi
dezbătute în şedinţele comisiei de săptămâna viitoare;

- Probleme organizatorice;

- Diverse

La lucrările şedinţelor din 31 octombrie – 2 noiembrie 2006 au fost
prezenţi domnii deputaţi: Ştefan Glăvan, Mitrea Manuela, Mărculeţ Petrescu
Mira Anca Victoria, Pruteanu Vasile, Antonescu George Crin Laurenţiu,
Fotopolos Sotiris, Gheorghe Valeriu, Lari Iorga Leonida, Năstase Adrian,
Niculescu Duvăz Bodgan Nicolae, Corlăţean Titus, Puşcaş Vasile, Konya
Hamar Sandor,  Preda Cezar Florin, Rogin Marius, Popa Daniela, Ştireanu
Octavian, Strungă Emil; absenţi au fost domnii deputaţi: Hrebeciuc Viorel,
Hogea Vlad Gabriel, Severin Adrian, Bentu Dumitru.

         PRESEDINTE,                                        SECRETAR,

      STEFAN GLĂVAN                             VASILE PRUTEANU
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