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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor  

din ziua de 21 octombrie 1998 
- ora 10.00, Sala Comisiei - 

 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în şedinţa din ziua de 21 
octombrie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
 
1. Desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de Lege: 

 
• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Uzbekistan privind serviciile Aeriene, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996. 
 
• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la 

Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii, cu sediul la Geneva. 
 
• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodării apelor de frontieră, semnat la 
Galaţi la 30 septembrie 1996. 

 
• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Spania 

complementară la Convenţia privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 
1954, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997. 

 
• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania privind 

competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi 
comercială, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997. 

 
• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţă judiciară în 

materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 şi Protocolul adiţional la 
Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 
17 martie 1978. 

 
 

2. Diverse 
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Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- Supune membrilor Comisiei ordinea de zi care a fost votată în forma în care a fost 

prezentată; 
 
1. Se trece la desemnarea de raportori pentru proiectele de lege aflate pe agenda 

Comisiei: 
 
- Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile Aeriene, semnat la Bucureşti la 6 iunie 
1996, este desemnat raportor domnul Ion Pârgaru  (PDSR); 

 
- Pentru Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale la Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii, cu sediul la Geneva, este desemnat 
raportor domnul Romulus Neagu (PDSR); 

 
- Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Spania 

complementară la Convenţia privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954, 
semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997, este desemnat raportor domnul Iftene Pop 
(PNTCD); 

 
- Pentru :  

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Spania 
complementară la Convenţia privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 
1954, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997; 

şi 
��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania privind 

competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi 
comercială, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997, 

 
 este desemnat raportor domnul Mihai Baciu (PD); 
 
- Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţă judiciară în 

materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 şi Protocolul adiţional la 
Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 
martie 1978, este desemnat raportor domnul Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) . 

 
2. Domnul Victor Boştinaru  prezintă membrilor Commisiei câteva din reperele agendei 

Comisiei pentru săptămâna următoare : 
- Luni, 26 octombrie, orele 16.30, întâlnire a membrilor Comisiei cu domnul R. 

Mayer, director în Ministerul de Externe al Marelui Ducat al Luxemburgului, aflat 
în vizită în România,  pentru a participa la un seminar organizat în cadrul  
procesului Royaumont; 

- Stabilirea  programului pentru şedinţa  Comisiei din data de 27 octombrie a.c. , 
care  cuprinde : 

- Prezentarea rapoartelor  la proiectele de lege aflate pe agenda Comisiei – 
orele 9.00; 

- Întâlnire a membrilor celor două Comisii cu ambasadorii şi şefii misiunilor 
diplomatice ai ţărilor africane acreditaţi la Bucureşti,- orele 10.00, Palatul 
Parlamentului, Sala Paul  Negulescu; 
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- Audierea domnului Vasile Sofinetti pentru funcţia de ambasador al 
României la Aman (Regatul Haşemit al Iordaniei), orele 12.00, Palatul 
Parlamentului, Sala Paul Negulescu. 

 
 

Au mai fost abordate aspecte semnalate de către personalităţi cu care membri ai 
Comisiei  s-au întâlnit recent, legate de percepţia negativă a României de către potenţiali 
investitori şi chiar din mediile politice din afară, referitoare la ultimele evoluţii din Kosovo şi 
la incidentele care s-au produs în timpul şi mai ales după meciul dintre naţionalele de fotbal 
ale Ungariei şi României care a avut loc la Budapesta. 
 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat deputaţii: Crin 
Antonescu (PNL, ministru), Szilagzi Zsolt (UDMR) şi domnul Ion Raţiu (PNTCD). 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 

        Victor Boştinaru     Iftene Pop 


