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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă  

a Camerei Deputaţilor din 11 noiembrie 1998 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 noiembrie 
1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
1. Dezbaterea şi avizarea următoarele proiecte de Lege: 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/1998 pentru ratificarea 
Acordului european privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (AGN), adoptat la 
Geneva la 19 ianuarie 1996.  Raportor – dl. deputat Romulus Neagu 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/1998 pentru ratificarea 
Protocolului la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internaţional combinat şi 
instalaţii conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la 17 
ianuarie 1997. Raportor – dl. deputat Romulus Neagu 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/1998 pentru aprobarea 
prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 şi la extensiile 
ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Trans-Europene Nord 
Sud (TEM), semnat la Geneva la data de 18 decembrie 1991. Raportor – dl. deputat Romulus Neagu 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României 
la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) şi 14 (3)b) ale Acordului european din 30 
septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la 
Geneva la 28 octombrie 1993. Raportor – dl. deputat Romulus Neagu 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei 
la Legea nr.156/1998 pentru ratifcarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru 
Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la 
Tokyo la 27 februarie 1998. Raportor – dna. deputat Silvia Petrovici  

 
2. Desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de Lege: 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la 
proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996. 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de al 6-lea Protocol adiţional la Acordul general privind 
privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996. 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind compensaţiilesuplimentare pentru daune 
nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997.  

  
3. Întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe care vor prezenta 

stadiul negocierilor Tratatului bilateral cu Federaţia Rusă şi poziţia MAE 
referitoare la recentul aviz al Comisiei Europene referitor la România. 

4.   Diverse  
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La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 
Antonescu (PNL) – ministru, Ion Raţiu (PNŢCD)  şi Szilagyi Zsolt (UDMR) – aflaţi în 
deplasări oficiale ale Camerei Deputaţilor.  
 
Lucrările au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, preşedintele Comisiei. 
 
1.  În urma prezentărilor făcute de către raportorii desemnaţi, după dezbaterea şi 
supunerea la vot, toate cele cinci proiecte de Lege au fost avizate cu unanimitate. 
 
2.  Doamna deputat Silvia Petrovici şi domnii deputaţi Mihai Baciu şi Ion Pârgaru au 
fost desemnaţi raportori pentru proiectele ce vor fi dezbătute în şedinţa următoare  
 
 
3.  În a doua parte a şedinţei, membrii Comisiei s-au întâlnit cu invitaţi de la Ministerul 
Afacerilor Externe: domnii Mircea Tudor, directorul Direcţiei Tratate şi Daniel 
Tănase, directorul Direcţiei Uniunea Europeană. 
 
Domnul director Tudor Mircea a prezentat Comisiei informaţii detaliate despre 
desfăşurarea şi rezultatele recent încheiatelor negocieri relative la Tratatul bilateral cu 
Federaţia Rusă. Domnul director Daniel Tănase a prezentat poziţia Ministerului 
referitoare la avizul Comisiei Europene, descriind în amănunt prevederile acestuia 
referitoare la stadiul şi perspectivele procesului de integrare. În continuare, membrii 
Comisiei au făcut comentarii sau au adresat întrebări. 
 
4. Diverse - Domnul deputat Ion Gherasim a prezentat membrilor Comisiei dorinţa 
Ambasadorului Chinei de a avea o întâlnire cu Comisia pentru politică externă a 
Camerei Deputaţilor. S-a votat în unanimitate realizarea acestei acţiuni. 
 
 
       Preşedinte               Secretar 
 
 
                         Victor Boştinaru                                     Iftene Pop 


