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data de 19 martie 1997 

 
Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 martie 1997, între 
orele 9.00-15.00, având următoarea ordine de zi: 
 
1. Discutarea şi avizarea unor proiecte legislative; 
2. Analizarea programului de relaţii externe al Comisiei în perioada următoare; 
3. Notă privind unele scrisori şi declaraţii în legătură cu negocierea    
    Tratatului de bază româno-ucrainean 
4. Prezentarea de către dl. Ion Raţiu a participării la colocviul  
 parlamentar sub egida UEO de la Atena (11-13 martie) 
 
 Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege:  
� proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de reformă a învăţământului 
superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari SUA, 
semnat la Washington la 2 octombrie 1996; 
� proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1997 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea  Administraţiei 
Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1995 şi a 
Acordului de împrumut (proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor, semnat la 
Luxemburg, la 23 octombrie 1996; 
� proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind 
majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59/15 aprilie 1996 a Consiliului 
Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea 
capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat; 
� proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind 
reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de 
regularizare a influenţelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar 
Internaţional 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia a votat în unanimitate asupra articolelor din 
proiectele de Lege.  
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (27) au absentat şase, domnii Neagu 
Romulus(PDSR), Dorel Dorian (minorităţi), Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD), Sergiu 
Cunescu (PSDR), Dan Ghibernea (PDSR) şi Ion Gherasim (PNŢCD). 
 
 Comisia a mai dezbătut şi alte probleme curente privind activitatea Comisiei. 

   Preşedinte,     Secretar, 
 
 


