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21 februarie 2001, Sala Comisiei

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a următoarelor proiecte
de Lege:
� proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea nr. 40/1990
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne (raportor : Dl. Ioan
Sonea).

� proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru
aderarea României la Convenţia internaţională privind salvarea, adoptată la
Londra la 28 aprilie 1989  (raportor : Dl. Ioan Sonea).

2. Propunere franceză de reflexie asupra viitorului Uniunii Europene

3. Examinarea planului de relaţii externe al Comisiei pentru anul 2001

4. Diverse

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul Radu Podgoreanu,
Preşedinte al Comisiei pentru Politică Externă.

Proiectele de lege dezbătute au primit cu unanimitate de voturi aviz
favorabil pentru prezentarea lor în plenul Camerei în forma în care au fost
prezentate Comisiei pentru Politică Externă.

Referitor la punctul doi al Ordinei de zi, propunerea franceză de reflexie
asupra viitorului Uniunii Europene, Dl. Radu Podgoreanu menţionează că
există numeroase teme legate de viitorul Uniunii Europene şi, în măsura în care
va fi posibil, este recomandabil să influenţăm  construcţia viitoarei uniuni, în
funcţie de reflexiile noastre. Se vor lansa discuţii pe această temă cu



Preşedintele Comisiei de Politică Externă din Senat şi cu Preşedintele Comisiei
pentru Integrare.  S-a solicitat consilierului ambasadei Franţei la Bucureşti ca,
în măsura posibilului, să fim informaţi asupra dezbaterilor care au loc la nivelul
altor state din sfera Uniunii Europene, respectiv, să primim punctele de vedere
aparţinând parlamentelor altor state. Dl. Podgoreanu menţionează că ar fi bine
să se creeze o joncţiune între parlament şi componenta societăţii civile, pe
această temă, întrucât, de foarte multe ori, evoluţia  UE nu se petrece în mod
transparent pentru cetăţeanul de rând, care este pus în faţa unor decizii luate, de
cele mai multe ori, la nivel guvernamental. Dl. Podgoreanu  propune
dezbaterea temelor prezentate pe parcursul unei luni, şi programarea, în a treia
săptămână a lunii martie, a unei discuţii în cadrul Comisiei pentru o primă
analiză a opiniilor. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de membrii
Comisiei.

Planul de relaţii externe pe anul 2001 a fost prezentat membrilor
Comisiei de domnul Radu Podgoreanu, care i-a invitat pe aceştia să facă
propuneri. Astfel, domnul deputat Damian Brudaşca  propune să se întregească
planul de deplasări cu  trei relaţii pe care le consideră importante : Siria, Iranul
şi Nigeria. Primele două ţări sunt importante deoarece România a avut  relaţii
economice deosebite cu aceste ţări, care s-au concretizat în contracte
comerciale avantajoase pentru partea română. Propune şi deplasare pe relaţia
Nigeria, deoarece din recentele discuţii pe care le-a avut cu Ambasadorul
Nigeriei la Bucureşti, acesta a subliniat posibilitatea realizării unor contacte
economice în domeniul petrolului. Dl. deputat Paul Neamţu propune ca vizitele
interparlamentare să aibă în vedere şi componenta economică.
 În cadrul ultimului punct de pe ordinea de zi, domnul Radu Podgoreanu
a făcut o prezentare a discuţiilor pe care Baroana Nicholson de Winterbourne,
raportor al Parlamentului European pentru România, le-a avut marţi, 20
februarie a.c.,  cu domnul Valer Dorneanu, preşedintele Camerei Deputaţilor,
precum şi cu o parte a membrilor celor două Comisii pentru politică externă.

Mesajele transmise de discursul acesteia au fost pozitive. Există însă
unele voci în Parlamentul european care ar fi tentate să pună din nou în discuţie
unele probleme legate de România. Una dintre cele mai importante probleme ar
fi aceea a copiilor instituţionalizaţi.

Dl. deputat Damian Brudaşca face referire la o informare făcută de Dl.
Liviu Maior, fostul ministru al învăţământului, care a subliniat numărul mare al
adopţiilor provenind din România precum şi fenomenele de corupţie existente
în acest domeniu. Prin urmare, acesta a propus să se suspende adopţiile şi să se
realizeze o nouă Lege a adopţiilor, însoţită de o perfecţionare a procedurilor ce
însoţesc procesul legislativ.

Dl. Brudaşca dă exemplul Germaniei unde nu se permit adopţii în afara
graniţelor ţării, urmărindu-se ca adopţia să se realizeze în cadrul membrilor
aceleiaşi familii. De asemenea, Dl. Brudaşca accentuează asupra lipsei de
control ulterioară procesului de adopţie. Prin urmare, consideră că suspendarea
temporară a adopţiilor din România ar fi o măsură binevenită.  Menţionează că



s-a constituit o autoritate naţională pentru monitorizarea adopţiilor, condusă de
Dna Brânduşa Predescu. Aceasta va întocmi un raport pe această temă care va
fi supus Comitetului Mixt România - Uniunea  Europeană, în luna februarie
a.c. De asemenea, menţioneză că se pune în practică proiectul familiilor
substitutive. Fiecare astfel de familie care doreşte să adopte un copil, ar urma
să primească o locuinţă socială şi o sumă cuprinsă între 1,5 şi 2 milioane de lei
pentru întreţinerea şi educarea acestuia. Se doreşte o implicare mai mare a
ONG-urilor şi implicarea asistenţilor sociali. Prin urmare, se caută soluţii
viabile în această problemă.

Dna deputat  Mitzura Arghezi menţionează că de 11 ani s-au dat copii
spre adopţie în străinătate, fără a se urmări ce se întâmplă cu ei.  S-a auzit că în
anumite ţări există bănci de organe şi unii copii sunt adoptaţi în aceste scopuri.

Dl. deputat Dorel Dorian subliniază faptul că problema copiilor
instituţionalizaţi este deosebit de importantă. Consideră că guvernul trebuie să
ia măsuri pentru alocarea de fonduri instituţiilor care se ocupă de copiii
instituţionalizaţi.

Dl. Radu Podgoreanu arată că nu se poate suspenda acestă lege a
adopţiilor, deoarece fiecare copil ar trebui să aibă şansa de a avea o viaţă
decentă. Menţionează că problema copiilor instituţionalizaţi rămâne o temă de
reflexie importantă.

La şedinţă au participat un număr de 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Adrian Năstase (prim ministru - PDSR) şi Miron Tudor Mitrea
(ministru - PDSR).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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