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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru Politică Externă

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 21 iunie 2000

Comisiile pentru Politică Externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au
desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu următoarea ordine de zi:

� Audierea unor candidaţi pentru postul de ambasador al României:
- Ion Dobreci pentru Siria;
- Ion Vîlcu pentru Chile;
- Dan Mihai Bârliba pentru Arabia Saudită;
- Mariana Stoica pentru Israel;
- Gheorghe Uglean pentru Cuba.

În şedinţă separată, numai Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor:

� Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a următoarelor proiecte de
Lege:

•  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
(Comisia a fost sesizată pe fond)

•  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica
Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica
Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia, adoptat la
Budapesta (Ungaria), la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de
schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru
peiroada 1 ianuarie 2000 � 31 decembrie 2004 (Aviz).

Lucrările şedinţei au fost deschise de domnul Victor Boştinaru.

Membrii Comisiilor au adresat întrebări candidaţilor şi apoi au votat şi avizat
candidatura acestora la posturile respective

Este prezentată membrilor celor două Comisii doamna Mariana Stoica, candidat
la postul de ambasador al României la Tel Aviv.

- Cu 30 voturi pentru şi 1  vot împotrivă,  doamna Mariana Stoica a primit aviz
favorabil pentru postul de ambasador al României în Israel.
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Este prezentat membrilor celor două Comisii domnul Dan Mihai Bârliba, candidat
la postul de ambasador al României în Arabia Saudită.

La supunerea la vot, cu 22 voturi pentru şi 3 împotrivă, candidatura domnului Dan
Mihai Bârliba la postul de ambasador al României în Arabia Saudită  a primit aviz
favorabil

Este prezentat membrilor celor două Comisii domnul Gheorghe Uglean, candidat
la postul de ambasador al României la Havana.

Se supune la vot candidatura domnului Gheorghe Uglean la postul de
ambasador al României la Havana. Cu 21 voturi pentru şi 4 împotrivă,  acesta
primeşte aviz favorabil.

Este prezentat membrilor celor două Comisii domnul Ion Dobreci, candidat la
postul de ambasador al României la Damasc.

Cu 22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, candidatura domnului Ion Dobreci la postul
de ambasador al României la Damasc a primit aviz favorabil.

Este prezentat membrilor celor două Comisii domnul Ion Vâlcu, candidat la postul
de ambasador la României la Santiago de Chile.

Cu 26 de voturi pentru şi 1 împotrivă, candidatura domnului Ion Vâlcu pentru
postul de ambasador al României la Santiago de Chile a fost avizată favorabil.

La următorul punct al ordinii de zi, în şedinţă separată, membrii Comisiei de
politică externă a Camerei Deputaţilor au desemnat ca raportor pentru Proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2000 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului European din România pe domnul deputat
Mihai Dorin (PNŢCD).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria,
Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România,
Republica Slovacă şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria), la 7
februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii
universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru peiroada 1 ianuarie 2000 � 31
decembrie 2004 a primit aviz favorabil în forma în care a fost prezentat Comisiei.

Au continuat de asemenea discuţiile pe marginea Proiectului de Lege a
Diassporei Române. Domnii deputaţi  Sergiu Cunescu (PSDR), Dorin Mihai
(PNŢCD), Zsolt Szilaghyi (UDMR), Ştefan Glăvan (PD),  au făcut consideraţii şi au
propus modificări ale articolelor din lege care fac referire la procedurile de stabilire a
reprezentanţilor în Consiliu, precum şi cu privire la  măsuri de încurajare a
fenomenului de organizare şi creştere a coerenţei diasporei române. S-au menţionat
de asaemenea dificultăţile de reprezentare a românilor din statele care nu recunosc
existenţa  minorităţilor sau care contestă dreptul acestora la organizare şi
reprezentare.
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Deputaţii au decis continuarea discuţiilor cu privire la acest proiect de lege şi
în şedinţele următoare.

La şedinţă au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Adrian Severin (independent, deplasare), şi Mugurel
Vintilă  (independent).

       Preşedinte,  Secretar,

       Victor Boştinaru       Iftene Pop


