
Parlamentul Romqniei
Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU POLITICÅ EXTERNÅ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă

a Camerei Deputaţilor
Miercuri, 20 septembrie 2000, ora 14.00, Sala Comisiei

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat şedinţa săptămânală, în ziua de 20 septembrie, cu
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea  şi avizarea următoarele proiecte de legi :

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea
reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica Islamică Iran rezultate din
stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în
baza acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei
semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999. � Raportor: Domnul Ion Pârgaru

� Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind elaborarea unei
Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.� Raportor: Doamna
Lavinia Pavel

� Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea utilizării, stocării,
producerii şi transferului de mine anti-personal şi distrugerea acestora, adoptată la Oslo,
Norvegia la 18 Septembrie 1997- Raportor: Domnul Pop Iftene

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe
câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999 � Raportor: Domnul  Ion
Pârgaru

� Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia
noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23
octombrie 1978 şi 19 martie 1991.� Raportor: Domnul Mihai Baciu

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991- Raportor:
Domnul Mihai Dorin

2. Desemnare de raportori pentru următoarele proiecte de legi:
� Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre

Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 1999
� Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii

Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20
ianuarie 2000

� Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale
pentru Energia Atomică (AEIA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinţei Generale a acesteia
la 1 octombrie 1999.

3.    Diverse



2

După prezentarea prevederilor proiectelor de Lege de către
raportorii desemnaţi, acestea au fost supuse votului, toate cele 9
proiecte de Lege fiind avizate favorabil, cu unanimitate de voturi.

La capitolul diverse, domnul secretar Iftene Pop a ridicat problema
dificultăţilor întâmpinate din partea autorităţilor din Ucraina de către tinerii
care vin la studii în România. A propus expedierea unei note către MAE,
pentru clarificarea situaţiei, propunere însuşită de plenul Comisiei.

Totodată, domnul Iftene Pop a mai propus, în conformitate cu cele
discutate cu domnul Bruce Jackson, preşedintele Comitetului NATO al
SUA cu ocazia vizitei delegaţiei Comisiei în Statele Unite, organizarea la
Bucureşti a unei Conferinţe dedicate extinderii NATO la care să fie
invitate Comisiile de politică externă şi apărare din statele candidate.
Comisia a decis susţinerea acestei propunei şi efectuarea demersurilor
necesare pentru organizarea conferinţei în prima parte a anului 2001.

Domnul preşedinte Victor Boştinaru a invitat membrii Comisiei la
întâlnirea cu delegaţia parlamentară germană condusă de domnul Peter
Schuler, vicepreşedinte al Parlamentului landului Renania-Palatinat care
va avea loc la Sala Comisiei, în ziua de joi, 21 septembrie, ora 10.00

La şedinţă au participat 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Crin Antonescu (PNL, ministru), Petru Dugulescu (PNŢCD),
Adrian Severin (independent) şi Dumitru Mugurel Vintilă
(independent).

Victor Boştinaru, Iftene Pop,

   Preşedinte   Secretar


