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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 15 octombrie 1997 

 
 Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 octombrie 1997, 
avînd următoarea ordine de zi: 
 
- Dezbaterea şi avizarea următoarelor 7 proiecte de Lege: 
Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, 
adoptatăla Bonn la 23 iunie 1979. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şsi 
Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti  -  Metrorex, semnat la Luxemburg şi 
Bucureşti la 18 şi respectiv, la 20 decembrie 1996 şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi 
Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 
martie 1997.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut 
dintre România, Banca Naţională a României şi Comunitatea Europeană, precum şi Memorandum-ului de înţelegere 
suplimentar dintre România şi Comunitatea Europeană semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la Bruxelles. 

Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea “Proiectului privind conservarea energiei 
termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997 

Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. 

Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea avaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996. 

Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind 
promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 26 iunie 1996. 
 
- Audierea şi avizarea propunerii Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Ioan 
talpeş în funcţia de ambasador 
 

 În urma dezbaterii proiectelor de Lege menţionate, Comisia a votat în unanimitate 
asupra articolelor din proiectele de Lege, propunînd supunerea spre dezbaterea plenului, în 
forma în care au fost prezentate. De asemenea, Comisia s-a pronunţat acordând aviz 
consultativ favorabil pentru acreditarea domnului Ioan Talpeş ca ambasador în Bulgaria. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat motivat domnii Antonescu 
Crin şi Bot Octavian (PNL), Raţiu Ion şi Dugulescu Petre (PNŢCD) Cunescu Sergiu (PSDR), 
Kelemen Attila (UDMR) şi Meşca Sever (PRM). 
 
                  Preşedinte,                                                  Secretar, 
            
               Victor Boştinaru                                           Iftene Pop 


