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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă a

Camerei Deputaţilor din 4 octombrie 2000

- Palatul Parlamentului, Sala Comisiei, orele 9.00 –

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu
următoarea ordine de zi :

1. Desemnare de raportori pentru următoarele proiecte de Lege:

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2000 privind
implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirii poluării şi
asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime care utilizează
porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale.

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998.

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei României şi Guvernul Republicii Islamice
Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1989.

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii
instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier
1, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.

� Proiectul de Lege  pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul
de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.

� Proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind
interpretările, execuţiile şi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.

2. Diverse



2

La primul punct de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au desemnat ca raportori
la proiectele de Lege cu care Comisia a fost sesizată pe domnii deputaţi Iftene Pop
(PNŢCD), Ion Pârgaru (PDSR) şi Mihai Dorin (PNŢCD).

La al doilea punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Victor Boştinaru a informat
membrii Comisiei despre vizita pe care o delegaţie parlamentară kuweitiană o va
efectua în România, în perioada 8-12 octombrie a.c., în al cărei program este inclusă şi
o întâlnire cu Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor luni,
9 octombrie, orele 17.00, la Senat.

La şedinţă au participat 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Hamar Alexandru Konya (UDMR), Sever Meşca (PRM),
Adrian Severin (independent), şi Mugurel Vintilă  (independent).

       Preşedinte,  Secretar,

       Victor Boştinaru       Iftene Pop
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