
Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă

7-9 noiembrie 2006

În perioada 7-9 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările după cum urmează:

Marţi, 7 noiembrie 2006

♦ Desemnarea raportorului pentru proiectul de Lege cu care
Comisia a fost sesizată, şi difuzarea documentarelor pentru

studiu, în vederea întâlnirii membrilor Comisiei cu delegaţia

Comisiei pentru politică externă a Adunării Naţionale Populare a
R.P. Chineze, condusă de dl. Lu Congmin.

Miercuri, 8 noiembrie 2006

♦ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii

Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006 (P.L.x 788).

Joi, 9 noiembrie 2006

♦ Întâlnirea cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a Adunării
Naţionale Populare a R.P. Chineze, condusă de domnul Lu
Congmin, vicepreşedintele Comisiei.

Alina
Original



În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, în

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege P.L.x 788, în forma

prezentată.

La întâlnirea cu delegaţia chineză, membrii Comisiei pentru politică externă

din Camera Deputaţilor au menţionat relaţiile tradiţionale de prietenie dintre cele

două ţări, relaţiile bune de cooperare economică, politică, culturală.

S-au menţionat performanţele deosebite ale Chinei în domeniul economic,

creşterea economică spectaculoasă şi constantă şi s-a subliniat necesitatea

dinamizării dialogului politic la toate nivelurile cu partea chineză, asigurându-se,

astfel, o comunicare constantă între Bucureşti şi Beijing.

Au fost menţionate oportunităţile de dezvoltare a cooperării bilaterale şi de

promovare a prezenţei comunităţii de afaceri chineze în România, odată cu

integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană.

Crearea parteneriatului strategic China-UE contribuie la conturarea unei

abordări multilaterale a problematicii lumii de azi. Aderarea României la UE va

contribui la îmbogăţirea dialogului chino-european.

Au fost enumerate numeroase proiecte şi colaborări ce sunt în curs de

finalizare între cele două state.

S-a solicitat sprijinul partenerilor chinezi pentru identificarea unor modalităţi

viabile şi durabile pentru diminuarea deficitului comercial dintre ţările noastre.

A fost menţionat, de ambele părţi, că se poate conta pe sprijinul reciproc

pentru candidaturile internaţionale ale celor două ţări prietene.

A fost lansată, din partea delegaţiei chineze, invitaţia oficială ca o delegaţie a

Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaţilor să viziteze Adunarea

Naţională Populară a R.P. Chineze, în scopul dinamizării relaţiilor bilaterale

parlamentare.

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul Ştefan Glăvan, preşedintele

Comisiei.



La lucrările şedinţei din 7 noiembrie 2006, au fost prezenţi 18 deputaţi:
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD),
Vasile Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris
Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu Gheorghe (PNL), Viorel Hrebenciuc
(PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă), Adrian Năstase (PSD), Bogdan
Niculescu Duvăz (PSD), Cezar Preda (PD), Daniela Popa (PC), Vasile
Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Emil Strungă
(PNL), absenţi fiind 4 deputaţi: Titus Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea (PRM),
Sandor Konya-Hamar (UDMR), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 8 noiembrie 2006, au fost prezenţi 17 deputaţi:
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD),
Vasile Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris
Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu Gheorghe (PNL), Viorel Hrebenciuc
(PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă), Adrian Năstase (PSD), Bogdan
Niculescu Duvăz (PSD), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius
Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Emil Strungă (PNL), absenţi fiind 5
deputaţi: Titus Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea (PRM), Sandor Konya-
Hamar (UDMR), Cezar Preda (PD), Adrian Severin (PSD).

Preşedinte,     Secretar,

             Ştefan Glăvan                     Vasile Pruteanu
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