
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă
- miercuri, 28 februarie 2001, ora 10.00, 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:

� 106 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune
comunitară Tineret şi plata contribuţiei financiare la acest program (Raportor: dl.
Ioan Sonea)

� 108 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru
perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a
Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U) şi guvernele participante la proiectul Calea Ferată
Trans-Europeană (TER), privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la
Geneva la 17 decembrie 1992. (Raportor: Domnul Dragu George)

� 109 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive
internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale. (Raportor: Doamna Mihaela Ionescu)

� 113 - Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la protocolul de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a
noua Reuniune a Părţilor, la Montreal din 15-17 septembrie 1997. (Raportor:
Doamna Mihaela Ionescu)

2. Diverse

Lucrările au fost conduse de domnul vicepreşedinte Dorel Dorian (FCER).

Raportorii au prezentat Proiectele de Lege cu care Comisia a fost sesizată pentru
aviz consultativ.

Cu unanimitate de voturi, toate cele patru Proiecte de lege au primit aviz favorabil
pentru prezentarea lor în plenul Camerei în forma în care acestea au fost prezentate.



Pentru următoarea şedinţă a Comisiei,  domnul Dorel Dorian propune includerea
pe ordinea de zi a unui  raport al membrilor Comisiei care au participat, în calitate de
observatori OSCE, la alegerile legislative din Republica Moldova, care s-au
desfăşurat duminică, 25 februarie a.c.

La şedinţă au participat un număr de 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Radu Podgoreanu (PDSR, deplasare), Szilagyi Zsolt (UDMR, deplasare),
Damian Brudaşca (PRM, deplasare), Adrian Năstase (prim ministru - PDSR) şi
Miron Tudor Mitrea (ministru - PDSR).

 p. Preşedinte,    Secretar,

  Dorel Dorian George Dragu
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