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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 14 - 16 aprilie 1998 

 
Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în perioada 14 - 16 aprilie 
1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
I. Marţi, 14 aprilie 1998:  
 
1. Continuarea studiului şi a discuţiilor pe marginea proiectului de buget pe 1998. 
 

Au fost abordate şi discutate următoarele : 
��alocarea din PIB procentual mai mică decât în 1997 : 0.08 %, faţă de 0.11% ; 
��cifra prevăzută la capitolul cheltuieli materiale : 15,7%; 
��comparativ cu 1997, structura bugetului; 
��rambursările de credite -17% (aprox. 7,7 miliarde lei) şi, în consecinţă, posibilitatea 

ca MAE să-şi achite unele contracte anterioare; 
��căutarea de soluţii cu privire la ameliorarea sistemului de salarizare a angajaţilor 

MAE; 
��îmbunătăţirea sistemului existent de decontare al cheltuielilor, destul de greoi şi 

care antrenează pierderi. 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 de deputaţi, absent motivat fiind deputatul Crin 
Antonescu (PNL – ministru).  
 
 
II. Miercuri, 8 aprilie 1998  (Şedinţă comună cu Comisia pentru politică 
externă a Senatului): 
 
1. Audierea domnului Andrei Pleşu, nominalizat pentru funcţia de Ministru al 

Afacerilor Externe. 
2. Votul Comisiilor asupra proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pentru 1998. 
 

Membrii Comisiilor au pus întrebări candidatului şi au făcut comentarii pe teme 
actuale de politică externă. Domnului Andrei Pleşu a răspuns întrebărilor adresate. În 
urma votului secret, cu majoritate de voturi, Comisiile pentru politică externă au 
acordat aviz consultativ favorabil candidaturii domnului Andrei Pleşu la funcţia de 
ministru al afacerilor externe. 
 



 În continuare, membrii Comisiilor au discutat proiectul de Lege privind Bugetul 
de Stat pentru anul 1998. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi, Comisiile au avizat 
favorabil acest proiect de Lege. 
 
 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 de deputaţi, absent motivat fiind deputatul 
Crin Antonescu (PNL – ministru).  
 
 
III. Joi, 2 aprilie 1998 : 
  
1. Discutarea Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a Constituţiei 

Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări – avizare. 
 

Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a Constituţiei 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări  a fost avizat vaforabil, în unanimitate, cu 
amendamente. 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 de deputaţi, absent motivat fiind deputatul Crin 
Antonescu (PNL – ministru).  
 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


