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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 13 septembrie 2000

- Senat, Sala de Marmură, orele 10.00 -

Comisiile de politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi-au desfăşurat lucrările, în ziua de 13 septembrie a.c., cu următoarea
ordine de zi:

1. Audierea domnului Emil Ghiţulescu pentru postul de ambasador la Islamabad
(Republica Pakistan)

În şedinţă separată, Comisia Camerei Deputaţilor :
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a Poiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1999 pentru modificarea
art.4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de
asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie
1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară
în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 � Raportor:
Domnul Ion Mogoş

3. Desemnare de raportori pentru următoarele proiecte de legi :

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2000 privind
aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica
Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian
şi din aplicarea clauzei valutare în baza acordului interguvernamental româno-
iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22
octombrie 1999.

� Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind elaborarea
unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.

� Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea utilizării,
stocării, producerii şi transferului de mine anti-personal şi distrugerea
acestora, adoptată la Oslo, Norvegia la 18 Septembrie 1997

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21
octombrie 1999

� Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională
pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la
Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 şi 19 martie 1991.

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991
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Sedinţa a fost condusă de domnul Victor Boştinaru, care îl invită pe domnul
Emil Ghiţulescu să spună dacă, în afară de documentarul trimis de Ministerul
Afacerilor Externe, CV-ul mai necesită un plus de comentarii şi invită membrii celor
două Comisii să adreseze întrebări domnului Emil Ghiţulescu.

Supune la  vot candidatura domnului Emil Ghiţulescu la postul de ambasador
la Islamabad.
 Cu 27 de voturi pentru şi un vot împotrivă, această candidatură primeşte aviz
favorabil.

2.
Şedinţa separată a comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a

fost condusă de domnul preşedinte Victor Boştinaru.

S-au desemnat raportori pentru următoarele proiecte de Lege:
Aceştia sunt :
- Domnul Ion Pârgaru (două proiecte de lege)
- Doamna Lavinia Pavel
- Domnul Iftene Pop
- Domnul Mihai Baciu
- Domnul Mihai Dorin
S-a dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi:

Poiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
90/1999 pentru modificarea art.4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea
Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg
la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă
judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 � Raportor:
Domnul Ion Mogoş

În legătură cu agenda comisiilor reunite, domnul preşedinte a invitat membrii
comisiilor ca, în data de 25 septembrie, la ora 18.00, la Camera Deputaţilor, în
formula reunită a Comisiilor pentru politică externă şi Comisia pentru integrare
europeană, la o întâlnire cu ambasadorul Franţei, domnul Pierre Menat, având tema
�priorităţile preşedinţiei franceze a UE�.

La şedinţă au participat 21 deputaţi, absenţi  motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Romulus Neagu (PDSR), Alexandru Hamar Konya
(UDMR), Sever Meşca (PRM), Adrian Severin (independent), Mugurel Vintilă
(independent).

                   Preşedinte                                               Secretar

                  Victor Boştinaru                                         Iftene Pop


