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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă

din perioada 25-26 septembrie 2001

Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat activitatea în
perioada sus-menţionată cu următoarea ordine de zi :

Marţi, 25 septembrie (după şedinţa în plen a  Camerei
Deputaţilor)

•  Studiu individual dedicat Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea
bugetului de stat  pe anul 2001;

Miercuri, 26 septembrie 2001, orele 15,30

•  Întâlnire cu delegaţia parlamentară a Comisiei pentru politică
externă a Adunării Reprezentanţilor Populari (Parlamentul) a
R.P. Chineze (Sala C. Stere, Palatul Parlamentului);

În după-amiaza zilei de marţi, 25 septembrie a.c., membrii Comisiei
şi-au dedicat timpul alocat lucrărilor în comisii studiului Proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, în special secţiunilor ce
privesc ministerele a căror activitate este de competenţa Comisiei,
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene.

Miercuri, 26 septembrie 2001, la orele 15,30, membrii Comisiei s-au
întâlnit cu delegaţia parlamentară a Comisiei pentru politică externă a
Adunării Reprezentanţilor Populari (Parlamentul) a R.P. Chineze;



- Întâlnirea a avut loc la sala C. Stere din Palatul Parlamentului;
- A fost un bun prilej pentru ca reprezentanţii diplomaţiei parlamentare

ai celor două foruri legiuitoare să schimbe impresii despre activitatea
acestora;

- S-au reiterat punctele comune de interes din politica externă a celor
două state;

- Parlamentarii români şi chinezi au trecut în revistă problemele-cheie
ale situaţiei internaţionale prezente şi au subliniat continuitatea
parcursului relaţiilor, în mod tradiţional excelente, dintre cele două ţări;

- S-a scos în evidenţă susţinerea reciprocă a celor două state în
poziţiile pe care acestea le iau în cadrul organismelor internaţionale în
care activează;

- S-a propus intensificarea relaţiilor bilaterale mai ales prin intermediul
relaţiilor interparlamentare la diferite nivele;

În ziua de 25 septembrie, la şedinţă au participat 21 de deputaţi,
absenţi motivat fiind deputaţii Adrian Năstase (PSD, Prim-Ministru),
Miron Tudor Mitrea (PSD, ministru), Radu Podgorean (PSD,
deplasare) şi Constantin Teculescu (PSD, preşedinte CEC).

În ziua de 26 septembrie, la şedinţă au participat 22 de deputaţi,
absenţi motivat fiind deputaţii Adrian Năstase (PSD, Prim-Ministru),
Miron Tudor Mitrea (PSD, ministru) şi Constantin Teculescu (PSD,
preşedinte CEC).

Preşedinte, Secretar,

  Radu Podgoreanu Damian Brudaşcu


