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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÂ EXTERNA 
   
 
 

SINTEZA 
lucrarilor sedintei Comisiei pentru politica externa  

a Camerei Deputatilor din 27 octombrie 1999 
orele 08.30, sala Comisiei 

 
 

Sedinta Comisiei pentru politica externa a Camerei Deputatilor din 
27 octombrie a.c. a avut urmatoarea ordine de zi: 
 
Intâlnire cu reprezentanti ai MAE   
- Ultimele evolutii din spatiul iugoslav si ale Pactului de Stabilitate, 

precum si perspectivele relatiilor bilaterale cu R.F. lugoslavia 
 
Dezbaterea si avizarea urmatoarelor proiecte de Lege: 
- Proiectul de Lege pentru ratificarea Întelegerii între Guvernul României si 

Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalitatii 
internationale, semnata la Bucuresti (a 7 iunie 1995 (Raportor - domnul lon 
Pârgaru) 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/1999 privind 
tranzitul trupelor straine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, 
pâna la reluarea sesiunii parlamentare (Raportor- domnul lon Pârgaru). 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/1999 pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze 
privind cooperarea în domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 
1998 (Raportor - domnul Romulus Neagu). 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul 
Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, 
semnat la Bucuresti la 15 martie 1996 (în procedura de urgenta - Raportor?). 

 
Desemnare de raportori pentru urmatoarele proiecte de Lege: 
- Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele 

statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre în domeniul 
combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 
2 octombrie 1998. 

- Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si 
Cabinetul de Ministri al Ucainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a 
actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de Româriia si Ucraina, semnata la 
Bucuresti, la 19 februarie 1999. 
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Lucrarile sedintei au fost conduse de domnul Victor Bostinaru, 

presedintele Comisiei. 
 

În deschiderea sedintei, domnul ambasador Mihai Croitoru a fost invitat 
sa expuna principalele evolutii relative la Pactul de Stabilitate si la situatia în 
spatiul iugoslav. 
 

În continuare, membrii Comisiei au trecut la dezbaterea proiectelor de 
Lege aflate pe ordinea de zi. 

Cu unanimitate de voturi, a fost votata avizarea favorabila a celor 4 
proiecte de Lege. 
 
Desemnare de raportori: 

 
Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 

Guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre în 
domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat 
la Kerkyra, la 2 octombrie 1998, a fost desemnat ca raportor domnul Dan 
Matei Agathon. 

 
Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul 

României si Cabinetul de Ministri al Ucainei privind recunoasterea si 
echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de 
România si Ucraina, semnata la Bucuresti, la 19 februarie 1999, a fost 
desemnat ca raportor domnul Mihai Dorin. 
 

Domnii Victor Bostinaru si lonut Gherasim au informat membrii Comisiei 
cu privire la participarea la reuniunile UEO si Asociatiei Tratatului Atlantic, 
care s-au desfasurat la Luxembourg si Strasbourg saptamâna trecuta. 

 
La sedinta au participat 23 de deputati, absenti motivat fiind deputatii 

Crin Antonescu (PNL - ministru), Petru Dugulescu (PNTCD) si Adrian 
Severin (independent). 

 
 
 

    Presedinte,       Secretar, 
 
 

Victor Bostinaru     Iftene Pop 


