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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA   
 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
sedintei comune a Comisiilor pentru politica externa din Senat si 

Camera Deputatilor din 3 noiembrie 1999 
 

- Senat, Sala de Marmura, orele 10.00 - 
 
 
 

 Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor si-au 
desfasurat lucrarile în sedinta comuna, cu urmatoarea ordine de zi : 
 
 
• ora 10.00 - audierea domnului Adrian Constantinescu, candidat pentru postul de 

ambasador în Suedia 
 
• ora 10.30 - întâlnire cu reprezentanti ai Guvernului si MAE pentru a discuta 

ultimele evolutii în aplicarea prevederilor convenite în tratatul de baza cu Ucraina 
 
Sedinta separata a Comisiei Camerei Deputatilor  

 

Dezbaterea si avizarea urmatoarelor proiecte de Lege: 

 
§ Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele 

statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre în domeniul 
combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 
2 octombrie 1998 (raportor – dl. Matei Agaton Dan). 

 
§ Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si 

Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a 
actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de România si Ucraina, semnata la 
Bucuresti, la 19 februarie 1999 (raportor – dl. Mihai Dorin). 

 
Diverse 
 

Lucrarile sedintei au fost conduse de catre domnul presedinte Victor 
Bostinaru. 
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1. Domnul Victor Bostinaru  supune la vot avizarea domnului Adrian 

Constantinescu pentru postul de ambasador al României la Stockholm. 
 

Cu 22 pentru  si  3 împotriva, candidatura domnului Adrian Constantinescu a fost 
avizata favorabil. 
 

Domnul Victor Bostinaru   propune ca, peste doua saptamâni cele 2 comisii sa 
invite reprezentanti ai MAE si ai Ministerului de Finante si ai Bancii Nationale, precum 
si  reprezentanti ai Comisiilor pentru buget – finante de la  Senat si Camera 
Deputatilor, în vderea Constituirii, printr-un document oficial , a unei comisii care sa 
inceapa discutarea problemei datoriei statului român catre Suedia. 
 

2. La întâlnirea cu reprezentantii Guvernului si MAE, pentru a discuta ultimele 
evolutii în aplicarea prevederilor convenite în Tratatul de baza cu Ucraina, au fost 
prezenti la aceasta întâlnire : 
Din partea MAE : 
Domnul Cristian Diaconescu, presedinte al partii române în Comisie; 
Domnul Octavian Stamate; 
Din partea Ministerului Educatiei Nationale: 
Domnul Marius Luputiu, vicepresedinte al partii române în Comisie; 
Domnul Alexandru Costa; 
Din partea Guvernului: 
Domnul Antoniei Popescu, - Departamentul pentru Relatiile cu Românii de peste 
Hotare, vicepresedinte al partii române în Comisie; 
Doamna Adelina  Lozeanu, Departamentul pentru Minoritati Nationale, secretar al 
partii române; 
Doamna Anca Maria Cernea, Departamentul Administratiei Publice Locale 
 
 S-a convenit ca Primul Ministru, MAE si Biroul Permanent al Camerei 
Deputatilor  sa fie încunostintate cu privire la opinia Commisiei  ca mandatul partii 
române la Comisia Mixta Româno-Ucraineana sa fie unitar si imperativ. 
 

3. In continuarea sedintei , domnul Dan Matei Agathon (PDSR), a 
prezentat membrilor Cimisiei din Camera Deputatilor Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea 
Economica a Marii Negre în domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei 
organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998. 
 

Cu unanimitate de voturi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii 
Negre în domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, 
semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998 a fost aviozat favorabil 
 
 

Domnul Mihai Dorin (PNTCD), raportor la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind 
recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor stiintifice 
eliberate de România si Ucraina, semnata la Bucuresti, la 19 februarie 1999, a cerut 
amânarea discutarii acestuia în cadrul Comisiei, domnia sa declarând ca are unele 
obiectii de fond asupra acestuia. 
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Domnul Victor Bostinaru a mai sugerat ca, peste doua  saptamâni, invitatul 
Comisiei sa fie domnul Blagoj Zasov, Ambasadorul Republicii Macedonia la 
Bucuresti.  
 

La sedinta au participat 18 de deputati, absenti motivat fiind deputatii Crin 
Antonescu (PNL, ministru), Romulus Neagu (PDSR), Gheorghe Ceausescu 
(PNTCD), Petru Dugulescu (PNTCD), Ionut Gherasim (PNTCD), Florica Raica 
(PNTCD), Adrian Severin (independent) si Mugurel Vintila  (independent). 
 
 
  

       Presedinte,      Secretar, 
 
 

          Victor Bostinaru            Dorel Dorian 
 
 


