Parlamentul României
Camera Deputatilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă
- luni, 28 ianuarie 2002, sala Comisiei, orele 17.00 Luni, 28 ianuarie a.c., Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
·

Dezbaterea şi adoptarea următoarelor Proiecte de Lege:
698 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma
la 17 iulie 1998 (raportor: Dumitru Bentu)
736 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2001
privind îndeplinirea de către cetăţeni români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele
membre ale Uniunii Europene şi în alte state – procedură de urgenţă – (raportor: Damian
Brudaşcu)
737 – Proiectul de Lege privind aplicarea Rezoluţiei nr. 1373 a Consiliului de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional – procedură de
urgenţă – (raportor: Damian Brudaşcu)
6 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor
categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001 (raportor: Constantin Niculescu )
727 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001 (raportor:
Dumitru Bentu)
728 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi
substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 (raportor:
Constantin Niculescu)
714 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.183/2001
pentru ratificarea Protocolului adiţional nr.11, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 2001, la
Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 – procedură
de urgenţă – (raportor: Vasile Suciu)
5 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional nr.10, semnat la Bucureşti la 16
noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie
1992 (raportor: Vasile Suciu)

·

Diverse
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-

-

Domnul Radu Podgorean:
Adresează membrilor Comisiei urările tradiţionale de început de an şi de activitate şi
supune la vot proiectul ordinii de zi;
Dă cuvântul rapoortorilor pentru a prezenta Proiectele de Lege cu care Comisia a
fost sesizată.
Domnul Dumitru Bentu (PSD):
Prezintă membrilor Comisiei Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Curţii
Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998;
Propune avizarea favorabilă a acestuia, subliniind că îndeplinind urgent a
formalităţilor de ratificare a Statutului Curţii Penale, România vine în întâmpinarea
deciziei sale de integrare în structurile Uniunii Europene şi de asumare a
responsabilităţilor care îi revin în cadrul comunităţii internaţionale, asigurîndu-i
participarea la Prima Întâlnire a Statelor Părţi (2002) şi posibilitatea de a-şi depune
candidatura pentru funcţia de judecător la Curtea Penală Internaţională.

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil acest Proiect de Lege.
-

-

-

-

-

Domnul Damian Brudaşcu (PRM) :
Prezintă membrilor Comisiei Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţeni români, la
ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în
alte state, supus spre dezbatere în procedură de urgenţă;
Menţionând necesitatea absolută a adoptării acestui act normativ, propune avizarea
favorabilă a acestuia, cu două amendamente:
- Ref. Art. 1 (2) – cuantumul sumelor actualizându-se periodic, ministrul de
interne va emite tot periodic nu doar un ordin în materie, ci mai multe;
- Textul propus: “Ordinele ministrului de interne în materie vor intra în vigoare
la data publicării lor în Monitorul Oficial al României ” a fost adoptat în
unanimitate.
- Amendamentul privind propunerea de înlocuire în titlul Ordonanţei a
termenului “intrare”cu termenul “admitere” a fost respins cu 3 voturi pentru şi
17 voturi împotrivă (intervenţii în defavoarea adoptării acestui amendament
au avut domnii Puiu Haşotti (PNL) şi Radu Podgorean).
Domnul Radu Podgorean :
o veste îmbucurătoare este şi semnalul transmis de oficialităţile elveţiene cu privire
la apropiata decizie a acestora de a ridica la rîndu-le obligativitatea vizelor pentru
cetăţenii români la intrarea în acest stat.
În continuare, domnul Damaian Brudaşcu prezintă membrilor Comisiei Proiectul de
Lege privind aplicarea Rezoluţiei nr. 1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional – procedură de
urgenţă;
Confirmând că urgenţa adoptării acestui act normativ este determinată de solicitarea
Consiliului de Securitate ONU, urgenţă menţionată chiar în punctul 6 al Rezoluţiei în
dezbatere, urmând ca statele să prezinte în termen de 90 de zile de la adoptarea
acesteia un raport privitor la măsurile luate pentru punerea ei în aplicare, domnul
deputat solicită avizarea favorabilă a prezentului Proiect de Lege.

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil acest proiect în forma
prezentată.

2

Domnul Constantin Niculescu (PSD) :
- Prezintă membrilor Comisiei Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în
combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de
infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001;
- Punând accentul pe faptul că acest Acord contribuie la dezvoltarea cooperării
bilaterale între cele două ţări în domenii de interes comun şi subliniind avizul
favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţiile de rigoare cu referire doar la text
şi nu la fondul documentului, propune avizarea favorabilă a acestui Proiect de
Lege.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei l-au avizat favorabil.
-

Domnul Dumitru Bentu (PSD):
Se adresează membrilor Comisiei prezentându-le Proiectul de Lege pentru
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
readmisia străinilor, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001 şi solicită, cu argumentaţia
necesară, avizarea favorabilă a acestuia în forma prezentată spre dezbatere.

Domnul Damian Brudaşcu (PRM):
- Îşi exprimă opinia că existenţa acestui acord, necesitat de angajamentele pe care
România şi le-a asumat în drumul său spre integrarea în Uniunea Europeană, va
determina o sporire a solicitărilor de obţinere a cetăţeniei române de către cetăţenii
moldoveni.
Domnul Radu Podgorean :
- Face precizarea că acest acord se referă nu numai la cetăţenii moldoveni, ci la orice
persoane aflate în tranzit pe teritriul celor două state semnatare.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil acest proiect, în
forma prezentată.
Domnul Constantin Niculescu (PSD):
- Prezintă membrilor Comisiei Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea
traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni
grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001;
- Solicită avizarea favorabilă pentru acest Proiect de Lege, menţionând actualitatea
preocupărilor ce constituie fundamentul elaborării unui astfel de Acord, existenţa
avizului favorabil dat de Senat în luna decembrie a anului trecut şi subliniind avizul
favorabil a Consiliului legislativ, fără nici o observaţie.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei l-au avizat favorabil, în forma
prezentată Comisiei spre dezbatere.
Domnul Vasile Suciu (PSD):
- Prezintă membrilor Comisiei următoarele Proiecte:
-

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.183/2001 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr.11, semnat la
Bucureşti, la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerţ
Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 (în procedură de urgenţă ) şi
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-

-

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional nr.10, semnat la
Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerţ
Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992;

Ambele Proiecte vizează adoptarea unor Protocoale Adiţionale la Acordul
Central European pentru Liber Schimb (CEFTA);
Sunt documente care privesc moodificări ale unor convenţii între unele state
semnatare ale acestui Acord şi care nu afectează în nici un fel România sau
relaţiile acesteia cu respectivele state în cadrul acestui Acord;
Deşi sunt doar documente adiţionale la un Acord internaţional, România este
singura ţară care trebuie să ratifice şi astfel de documente suplimentare, conform
legislaţiei sale în vigoare;
Cu aceste clarificări, solicită membrilor Comisiei avizarea favorabilă a acestor
Proiecte de Lege.

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au avizat favorabil cele două Proiecte în
forma supusă dezbaterii şi avizării acestora.
La finalul lucrărilor, domnul Radu Podgorean a adus la cunoştinţa membrilor
Comisiei priorităţile de agendă pentru sesiunea parlamentară viitoare, reamintind
întâlnirile cu ministrul Afacerilor Externe, cu cel al Integrării Europene şi cu
Negociatorul Şef cu Uniunea Europeană, pe care Comisia le va programa în cel mai
scurt timp.
La lucrări au fost prezenţi 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Miron
Tudor Mitrea (ministru, PSD) şi Adrian Năstase (prim-ministru, PSD).

Radu Podgorean,

Damian Brudaşcu,

Preşedinte

Secretar
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