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 Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 septembrie 
1997, avînd pe ordinea de zi dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte legislative:   
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României pentru perioada 

1998-2000 la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE/ONU) şi 
guvernele participante la proiectul “Calea Ferată Trans-Europeană TER” privind fondul de cooperare 
şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992. 

  
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Federale Germania privind  mormintele române de război din Republica Federală Germania şi 
mormintele  germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996. 

  
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Moldova privind asistenţa 

juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996. 
  
4. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele 

care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluţia 94-46-01, Yaoundé 
- iulie 1994. 

  
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea personalului Naţiunilor Unite şi a 

celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994. 
  
6. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al 

Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985. 
  
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate 
apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997. 

  
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la 

Seul (1994). 
 
 Toate proiectele au fost avizate favorabil. Comisia a desemnat raportori pentru 
încă 6 proiecte deLegi cu care este sesizată pentru avizare, urmând ca proiectele să fie 
dezbătute şi votate în şedinţa următoare. 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, preşedintele 
Comisiei. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (26) au absentat motivat domnii Crin 
Antonescu, Adrian Mogoş şi Octavian Bot (PNL), Ştefan Glăvan (PD), Petru Dugulescu 
(PNŢCD) şi Daniela Popa (PDSR). 
 
                Preşedinte,                                              Secretar, 
 
 
    Victor Boştinaru                                        Iftene Pop 


