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Deputaţii Şi Senatorii, În Pelerinaj La Organizaţia Mondială A Parlamentarilor Împotriva Corupţiei

Parlament

Doar 209 deputați au
votat la ridicarea...

Wednesday, 25 December 2013. 2000 vizualizări, 23 comentarii, 11 voturi

Recom andă

Deputaţii şi senatorii, în pelerinaj la Organizaţia
Mondială a Parlamentarilor împotriva Corupţiei
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Conducerea Camerei Deputaţilor a aprobat, în unanimitate, ca, în 2014, o
delegaţie consistentă de parlamentari să participe la Conferinţa anuală a
Organizaţiei Mondiale a Parlamentarilor împotriva Corupţiei (GOPAC). Această
organizaţie ar trebui să-i instruiască în vederea adoptării unor legi anti-corupţie.
Potrivit „memorandumului intern privind programul
de relații externe al Camerei Deputaților pentru anul
2014”, nu mai puţin de trei senatori şi trei deputaţi
vor pleca anul viitor la conferinţa anuală a GOPAC,
timp de o săptămână. Nici memorandumul şi nici
site-ul GOPAC nu precizează unde va avea loc
această reuniune dar, în anii anteriori, ele s-au
desfăşurat în locaţii exotice precum Mexico City,
Manila sau Kuweit.
Documentul aprobat de Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor nu oferă nici un fel
de date privind costul unei astfel de
plimbări, dar parlamentarii circulă cu
avionul la clasa business, sunt cazaţi la
hoteluri de patru sau cinci stele şi
beneficiază de cea mai mare diurnă
posibilă.

Studiu: Temperaturile globale
ar putea creste cu cel putin 4
grade Celsius pana in 2100

Declarativ, GOPAC este o reţea a
parlamentarilor dedicaţi luptei cu
corupţia şi oferă sprijin pentru
adoptarea unei legislaţii care să facă
guvernarea mai transparentă. Pe site-ul
organizaţiei, cu sediul la Ottawa, în
Canada, nu figurează nici o referire la
România.
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Deschiderea pietei muncii
pentru romani si bulgari este
o aberatie

Planul de deplasări externe al deputaţilor, în 2014, mai include participări la reuniuni care nu
par a avea nici o legătură cu activitatea parlamentarilor români: trei deplasări în cadrul
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Asociaţiei Parlamentarilor Europeni pentru Africa (delegaţii de câte şase persoane), la
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, dar şi la Adunarea Parlamentară
Mediteraneană - o structură diferită. Nu mai puţin de 17 deplasări internaţionale, nici una
mai scurtă de trei zile şi cu delegaţii de patru sau şase persoane, justifică interesul deosebit
al deputaţilor pentru Marea Mediterana.
Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) organizează, în
2014, doar 14 reuniuni.
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