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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat domnii 
Bot Octavian(PNL), Raţiu Ion şi Dugulescu Petre (PNŢCD).Lucrările şedinţei au fost 
conduse de domnul Romulus Neagu,vicepreşedinte al Comisiei. 

 Comisia a adoptat cu 24 voturi pentru, 0 contra şi 0 abţineri următoarea ordine de 
zi: 
 - dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului cu  privire la 
relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina,cu care Comisia a fost sesizată în 
fond.  
  Dezbaterea şi avizarea următoarelor 5 proiecte de Lege: 
 - proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Federal  al 
Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe  venit şi capital, 
semnată la Belgrad la 16 mai 1996. 
 - proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia 
pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital  şi a Protocolului anexat, semnate la 
Eervan la 25 martie 1996. 

 - proiectul de Lege pentru ratificarea Acrodului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al 
Marii Britanii şi a Irlandei de Nord, referitor la reţinerea şi confiscarea bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite 
la comiterea infracţiunilor, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie  1995. 
 - proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei 
organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995. 
 - proiectul de Lege pentru denunţarea Convenţiei privind soluţionarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil 
decurgând din raporturile de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972.  

 
 Audierea si avizarea propunerilor Ministerului Afacerilor Externe privind 
acreditarea următorilor ambasadori: 
 - Grete Tartler        - Danemarca 
 - Tudor Dunca        - Germania 
 - Mihai Zamfir         - Portugalia 
 - Doru Costea         - Egipt 
 - Teodor Baconski  - Sfântul Scaun 
 
 În urma dezbaterii proiectelor de Lege menţionate, Comisia a votat în 
unanimitate asupra articolelor din proiectele de Lege, propunând supunerea spre 
dezbaterea plenului, în forma în car au fost prezentate. 
 De asemenea, Comisia s-a pronunţat acordând aviz consultativ favorabil pentru 
acreditarea ambasadorilor în Germania, Danemarca şi la Vatican, urmând ca audierea 
candidaţilor pentru Portugalia şi Egipt să se facă într-o şedinţă ulterioară.  
 
 

  Preşedinte,     Secretar, 
 
               Victor Boştinaru                                        Dorel Dorian 


