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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA DE POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei pentru politică externă  
din 4 februarie 1998  

 
 

La lucrările şedinţei, au fost prezenţi  24 deputaţi, fiind absenţi motivat 
deputaţii Antonescu Crin Laurenţiu ( ministru), Dugulescu Petru (PNTCD), 
Petrovici Silvia ( PNTCD), Vintilă Dumitru Mugurel ( independent). 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele comisiei,  domnul Victor 
Boştinaru. Comisiile au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
 
1. dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege: 
 

• µ propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării Tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate 

µ  
• µ proiectului de Lege pentru pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti, la 31 mai 
1995 

 
2. proiecte legislative cu care Comisia este sesizată pe fond - 

prezentare în primă lectură şi desemnarea unui raportor (urmează să primim 
avize de la Comisia pentru buget, Comisia juridică şi Comisia pentru 
administraţie) : 

 
• µ proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România  
 
3. examinarea programului activităţilor de relaţii externe ale Comisiei  
     în anul 1998 
 
4.  acţiuni de relaţii externe în săptămâna următoare: 
 

• µ luni, 9 februarie, ora 10.30, la Sala Verde a Senatului - întâlnire cu domnul Luis Maria de 
Puig, preşedintele Adunării Uniunii Europei Occidentale 

 
În legătură cu proiectele legislative prezentate comisiei : 1) a fost adoptat aviz 
favorabil pentru proiectul de Lege pentru pentru ratificarea Acordului între 
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Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, 
semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995; 2) au fost propuşi şi aprobaţi de plenul 
comisiei următorii raportori: 
 
• µ Domnul Sever Meşca (PRM)  - raportor pentru iniţiativa legislativă  privind 

acordarea de compensaţii sau despăgubiri cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate; 

• µ Domnii Sergiu Cunescu (PSDR) şi Dorel Dorian (Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România)  - raportori pentru iniţiativa legislativă privind 
aprobarea Ordonanţei  Guvernului no. 15/1998 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 

 
Domnul Petru Şerban Mihăilescu : 
 
-  a atras atenţia asupra unor deficienţe ce pot deveni periculoaase în traducerile 
şi terminologia unor improprii ale versiunilor română/rusă/engleză ale tratatelor 
şi acordurilor; 
 
Ordinea de zi, propunerile de acţiuni  de relaţii externe precum şi proiectul de 
program al activităţilor de relaţii externe ale Comisiei au fost aprobate în 
unanimitate. 
 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
 - a propus plenului comisiei ca la prezentarea raportului privind acest act 
legislativ, să fie invitată la lucrările Comisiei doamna Karen Fogg 
 
Domnul Romulus Neagu: 
 
-  a propus ca invitaţi să fie şi reprezentanţi ai Departamentului de Integrare 
Europeană, ca direct implicaţi în proces, pentru a ne prezenta raţiunile iniţierii 
acestui proiect. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
În legătură cu avizarea proiectului  de program de activităţi de relaţii externe ale 
Comisiei pe 1998, a prezentat procedurile premergătoare alcătuirii acestuia. 
 
Pentru întâlnirea membrilor Comisiei cu domnul Luis Maria de Puig, 
preşedintele Adunării Uniunii Europei Occidentale, care va avea loc luni, 9 
februarie,  s-a propus şi aprobat în unanimitate  ca domnii Octavian Bot, Viorel 
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Mogoş, Dan Ghibernea, Attila Kelemen,  Petru Şerban Mihăilescu,  Ion Andrei 
Gherasim şi Lia Andreea Galic să participe la întâlnire. 
 
Domnul Zolt Szilagyi : 
 
- a subliniat necesitatea intensificării şi diversificării modalităţilor practice de 
cooperare (în special economică şi social-culturală) în cadrul proiectelor euro-
regionale, ca de exemplu prin implicarea mai profundă şi mai activă a  mai 
multor judeţe şi nu numai a celor limitrofe graniţelor (domnia-sa a exemplificat 
cu participarea judeţelor Satu-Mare, Maramureş, Botoşani;  astfel se pot evita 
pierderile de fonduri destinate de organisme internaţionale acestor proiecte 
(Uniuna Europeană), şi se poate depăşi faza de  colaborare transfrontalieră de 
tipul judeţ/judeţ, mai restrictivă şi mai puţin eficientă. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- a propus invitarea la discuţiile destinate acestui subiect a unui reprezentant al 
Departamentului Administraţiei Publice Locale (peste două săptămâni) pentru a 
expune opinia departamentului în ceea ce priveşte colaborarea transfrontalieră 
şi inter-regională, precum şi pentru a i se da posibilitatea de a oferi o informare 
la zi pe aceste probleme. 
 
S-au mai abordat de asemenea : 
 
• µ gradul de cunoaştere de către reprezentanţii diasporei a existenţei 

Subcomisiei de resort din cadrul Comisiei de Politică Externă (Attila 
Kelemen); 

• µ reacţia palidă a MAE la solicitările noastre pentru o susţinere efectivă în 
acţiunile iniţiate de aceasta (domnul Ştefan Glăvan); 

• µ necesitatea intensificării demersurilor vizând oficializarea activităţilor 
Subcomisiei; 

• µ îndreptarea mai degrabă a eforturilor în acest domeniu către intensificarea şi 
eficientizarea contactelor directe şi evitarea canalelor guvernamentale 

 
 
 
 
 
 Preşedinte,                                                         Secretar, 
 
 
    Victor Boştinaru          Iftene Pop 
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