
 
Comisia pentru politică externă  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 7 şi 8 octombrie 1997 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 
motivat deputaţii Mogoş Ion (PNL), Dugulescu Petre (PNŢCD), Popa 
Daniela (PDSR), Budeanu Radu şi Glăvan Ştefan (PD).  
 Comisia a adoptat următoarea ordine de zi: 
 

- Dezbaterea şi avizarea următoarelor 8 proiecte de Lege: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea 

Acordului  de împrumut dintre Romania şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari SUA 
echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în sumă de 50 
milioane dolari SUA, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere - Program de cooperare a Olandei cu România, semnat la 
Bucureşti la 25 februarie 1997. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea 
Acordului - cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, 
semnat la Luxemburg şi Bucureşti, la data de 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997. 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea infracţiunilor 
rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964. 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la 
procedurile în faţa Comisiei şi Curţii Europene ale drepturilor omului, adoptat la Londra la 
6 mai 1969.  

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, 
semnat la Bucureşti la 18 ianuarie 1996. 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de comerţ liber între România şi Republica 
Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997. 

 
 În urma dezbaterii proiectelor de Lege menţionate, Comisia a votat în 
unanimitate asupra articolelor din proiectele de Lege, propunînd supunerea 
spre dezbaterea plenului, în forma în care au fost prezentate.  
 
Marţi, 7 octombrie, ora 11.00 la Senat, Sala de Marmură 
Şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului 
 
- întâlnirea Comisiilor de politică externă cu ministrul afacerilor externe, dl. 
Adrian Severin; 
 



- audierea şi avizarea propunerilor Ministerului Afacerilor Externe privind 
acreditarea d-lor Petru Cordoş şi Ion Diaconu, candidaţi pentru posturile de 
ambasadori în Ungaria şi respectiv Federaţia Rusă; 
 
 Comisiile s-au pronunţat acordând aviz consultativ favorabil pentru 
acreditarea domnilor Petru Cordoş şi Ion Diaconu în funcţia de ambasador. 
 
Miercuri, 8 octombrie, ora 15.00 la Camera Deputaţilor, Sala Comisiei 
Şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului şi Comisia 
pentru integrare europeană a Parlamentului României  
 
-  întâlnire cu ministrul Alexandru Herlea (Departamentul pentru integrare 
europeană), secretarul de stat Liviu Hagea (Ministerul Comerţului) şi d-nii 
Valer Dorneanu (Consiliul Legislativ) Lazăr Comănescu şi Mihnea Motoc 
(MAE). 
 
 
 
                Preşedinte,                                             Secretar, 
 
 
    Victor Boştinaru                                        Iftene Pop 


