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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă

în perioada 23-24 mai 2001, Sala Comisiei

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

Miercuri, 23 mai 2001, orele 13.30, Sala Comisiei

� Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul
refugiaţilor în România (raportor, dl. Dorel Dorian)

� Diverse

Joi, 24 mai 2001

� Studiu individual

Miercuri, 23 mai 2001, orele 13.30, Sala Comisiei

 Lucrările şedinţei au fost conduse de către dl. preşedinte Radu
Podgoreanu.

Dl. Dorel Dorian (FCER):

Prezintă membrilor Comisiei argumentele pentru care consideră că Proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi
regimul refugiaţilor în România ar trebui să primească avizare favorabilă din partea
Comisiei:

- modificările propuse de Preşedintele Iliescu vizează doar formularea unor
termeni, în conformitate cu normele de drept internaţional;

- aceste modificări sunt de natură să avantajeze pe beneficiarii legii;
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- forma propusă a fost deja adoptată de către Senat.

Cu majoritate, (o singură abţinere, dna. deputat Smaranda Ionescu, PRM),
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul şi regimul refugiaţilor în România a primit aviz favorabil din partea Comisiei
pentru a fi prezentat spre adoptare în Plenul Camerei Deputaţilor.

În continuare, dl. vicepreşedinte Damian Brudaşca (PRM) a luat cuvântul
pentru a anunţa retragerea, spre reformulare, a iniţiativei sale legislative privind
activităţile religioase desfăşurate în cadrul misiunilor diplomatice româneşti.  

Dl. Brudaşca şi-a motivat această decizie prin existenţa avizului negativ al
Guvernului asupra acestui proiect de lege şi prin necesitatea de a regândi forma
acestuia.

Membrii Comisiei au luat act în mod formal de această decizie.

În continuare dl. preşedinte Radu Podgoreanu anunţă calendarul activităţilor
protocolare ale Comisiei pe perioada 25 – 30 mai a.c., când se vor afla la Bucureşti,
în vizită oficială, la invitaţia Comisiei, delegaţiile Comisiilor omologe ale
Parlamentului algerian şi respectiv ale Dumei de Stat a Federaţiei Ruse.

În acelaşi context, dl. Damian Brudaşca informează membrii Comisiei
despre o întâlnire pe care a avut-o cu membri ai misiunii diplomatice iraniene la
Bucureşti, ocazie cu care a fost încunoştinţat de eventuala sosire în România a unei
delegaţii parlamentare iraniene.

Dl. Radu Podgoreanu  va solicita Departamentului de Relaţii Externe al
Camerei Deputaţilor să informeze Comisia dacă există o programare a unei
asemenea vizite parlamentare şi la ce nivel şi dacă nu, să facă demersurile
necesare pentru obţinerea de detalii cu privire la această acţiune.

Joi, 24 mai 2001

În cursul acestei zile, membrii Comisiei au alocat timpul destinat activităţii în
Comisie studierii în mod individual a documentaţiei privitoare la armonizarea
legislaţiei autohtone cu cea europeană, necesitate dată de cursul negocierilor cu
Uniunea Europeană în care România este angajată.

Au fost prezenţi 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Adrian
Năstase (prim ministru - PDSR), Miron Tudor Mitrea (ministru - PDSR), Mitzura
Domnica Arghezi (deplasare, PRM) şi Mihaela Ionescu (deplasare, PRM).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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