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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor reunite din 27 mai 1998 

 
Comisiile pentru Politică Externă  şi-au desfăşurat  lucrările în şedinţă comună în ziua de 27 
mai 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 

1. Audierea domnului Cristian Lăzărescu, nominalizat pentru funcţia de ambasador 
extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Argentina;  

2. Desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de lege : 

• µ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei 
termice “Radet” Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de reabilitate şi modernizare a sistemului de 
termoficare din Municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 
noiembrie 1997; 

• µ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul 
cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 
23 ianuarie 1998; 

• µ Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în 
învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adaptată la Lisbona la 11 aprilie 1997. 

• µ Proiectul de Lege peentru ratificarea Protocolului între Guvernul român şi Guvernul macedonean privind 
cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996; 

• µ Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenţiei internaţionale 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 

 
3. Prezentare de rapoarte privind deplasări ale unor delegaţii sau membri ai Comisiei. 
 
4. Diverse 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Ion Raţiu (PNTCD), Dorel Dorian (FCER), Zsolt Szilagyi 
(UDMR) şi Ştefan Glăvan (PD).  
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1. Cu 29 de voturi pentru şi 1 împotrivă, dl. Cristian Lăzărescu a fost aprobat de 
membrii celor două comisii pentru a îndeplini misiunea de Ambasador al României la 
Buenos Aires. 

2. Domnii Şerban Mihăilescu (PDSR), Attila Kelemen (UDMR), Mihai Baciu (PD) , 
Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) şi Romulus Neagu (PDSR) au fost desemnaţi raportori 
la pentru proiectele de lege trimise Comisiei spre avizare. 

3. Domnii Sever Meşca (PRM), Victor Boştinaru (OD) şi Petru Dugulescu (PNTCD) au 
prezentat rapoarte cu privire la unele acţiuni din străinătate la care au luat parte în 
calitate de parlamentari sau membri ai unor delegaţii româneşti umanitare. 

4. Membrii Comisiei au procedat de asemenea la desemnarea de participanţi în cadrul 
unor acţiuni cu caracter de reprezentare parlamentară organizate în colaborare cu 
NATO. 

 
 
 
 
  Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru      Iftene Pop 


