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Parlamentul Romqniei 
Camera Deputatilor 

 

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrarilor  sedintei Comisiei pentru politica externa 
a Camerei Deputatilor din ziua de 8 decembrie 1999 

 
 
Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor  si-a desfasurat lucrarile cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Întâlnire cu domnul Willy Wimmer, vicepresedinte al Adunarii Parlamentare a OSCE 
 
2. Dezbaterea si avizarea urmatoarelor Proiecte de Lege: 
 
R Proiectul de Lege pentru Ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea  si 

combaterea infractionalitatii transfrontaliere , semnat la Bucuresti la 26 mai 1999. 
(Raportor: dl. deputat Ion Mogos) 

 
R Proiectul de Lege  privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate 

diasporei românesti. (Raportor: dl. deputat Ion Mogos) 
 
R Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru 

Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia ,,Euromontana” precum si a platii 
cotizatiei anuale. (Raportor: dl. deputat Ion Mogos) 

 

1. Diverse 

 

Lucrarile sedintei au fost conduse de  catre domnul vicepresedinte  Romulus 
Neagu, domnul Presedinte Victor Bostinaru fiind invitat sa participe la o sedinta 
la Ministerul Afacerilor Externe. 

Domnul Willy Wimmer, vicepresedinte al Adunarii Parlamentare a OSCE a 
efectuat o vizita în România, în perioada 6-9 decembrie, la invitatia domnului 
Presedinte Victor Bostinaru. 
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 Parlamentarul european a prezentat pe larg problemele prioritare care 
stau în fata comunitatii internationale si a OSCE, preocuparile si obiectivele 
OSCE, rezultatele summitului de la Istanbul iar membrii Comisiei au facut 
comentarii sau au adresat întrebari. Au mai fost abordate: 

- raportul dintre pastrarea granitelor si autodeterminare; 

- respectarea sau nerespectarea pe viitor a prevederilor Cartei ONU având în 
vedere precedentul Kosovo; 

- situatia din Cecenia, Transnistria si spatiul fostei Iugoslavii.  
 

În continuarea sedintei au fost supuse dezbaterii si aprobarii proiectul de 
Lege pentru Ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea si combaterea 
infractionalitatii transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 26 mai 1999 si proiectul de 
Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare 
în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia ,,Euromontana” precum si a platii cotizatiei 
anuale, ambele proiecte fiind avizate cu unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de Lege privind publicatiile destinate disporei  a fost amânat 

pentru urmatoarea sedinta. 
 

La sedinta au participat 21 de deputati, fiind absenti motivat urmatorii: 
Victor Bostinaru (PD), Ratiu Ion (PNTCD), Crin Antonescu (PNL), Raica 
Florica (PNTCD) si Dumitru Vintila (independent). 
 
 
 
              Presedinte                                                           Secretar, 
 
 
          p.Romulus Neagu                                                 Iftene Pop 
 
 


