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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor  

din zilele de  18 şi 20 noiembrie 1998 
 
 
Comisia pentru Politică Externă  şi-au desfăşurat  lucrările în  ziua de 18 noiembrie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
 

1. Dezbaterea şi avizarea 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 (raportor: Silvia Petrovici, PNTCD). 

��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 (raportor: Mihai Baciu, PD). 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind compensaţiile suplimentare pentru 
daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997 (raportor: Ion Pârgaru, PDSR).  

 
2. Desemnarea de raportor pentru următorul proiect de Lege: 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării 
armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare de apărare, semant la 
Washington la 30 martie 1998.  

3. Diverse  
 

4. Întâlniri ale Comisiei în perioada următoare: 

Marţi, 24 noiembrie, ora 18.00 – întâlnire cu delegaţia Comisiei de politică externă a 
Republicii Cipru, la Senat, Sala Verde 

Miercuri, 25 noiembrie, ora 19.00 – dineu oficial oferit în onoarea delegaţiei Comisiei de 
politică externă a Republicii Cipru 

Joi, 26 noiembrie, ora 11.30 – întâlnire cu domnul Maciej Plazynski, mareşalul Seimului 
(preşedintele parlamentului) Poloniei 
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La lucrările şedinţei din ziua de 18 noiembrie au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi 
motivat fiind deputaţii Crin Antonescu (PNL) – ministru, Octavian Bot (independent), 
Adrian Severin (PD) Dumitru Vintilă (independent) şi Szilagyi Zsolt (UDMR) – iar în 
ziua de 20 noiembrie au fost prezenţi 23 de deputaţi, absentând domnii Crin Antonescu 
(PNL) – ministru, Adrian Severin (PD), Ştefan Glăvan (PD) şi Szilagyi Zsolt (UDMR), 
aflaţi în deplasări oficiale ale Camerei Deputaţilor.  
 
Şedinţele au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, preşedintele Comisiei. 
 
După supunerea la vot a ordinii de zi, care a fost adoptată  în unanimitate, s-a trecut la 
dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege: 
 
În unanimitate, Comisia s-a pronunţat pentru avizarea favorabilă a celor trei proiecte 
de Lege. 
 
Domnul vicepreşedinte Romulus Neagu a fost desemnat raportor pentru proiectul de 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite 
ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de 
distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare de apărare, semnat la Washington 
la 30 martie 1998 şi a prezentat raportul său în şedinţa de vineri, 20 noiembrie: 
 
În unanimitate, Comisia a acordat  aviz favorabil pentru acest proiect de lege. 
 
Membrii Comisiei au analizat şi planificat programul de relaţii externe al Comisiei 
pentru săptămâna următoare iar deputaţii care au făcut recent deplasări în străinătate au 
prezentat rezultatele convorbirilor avute şi concluziile care s-au desprins din acestea.
  
În finalul şedinţei de miercuri, 18 noiembrie, membrii Comisiei s-au întânlit cu domnul 
Steven Bonica, american de origine română, care a făcut o prezentare a comunităţii 
româneşti din Chicago şi a problemelor cu care aceasta se confruntă. S-a decis ca 
Subcomisia pentru Diaspora să elaboreze o listă de priorităţi şi de posibile soluţii la 
necesităţile comunităţilor româneşti 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


