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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 4 iunie 1997 

 
 Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua  de 4 iunie 1997, 
în şedinţă comună cu Comisia de politică externă a Senatului, avînd următoarea ordine 
de zi: 
 
ora 08.30 - Discutarea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

- proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la controlul 
achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 
iunie 1978 
 
- proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele 
internaţionale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la 
Bruxelles la 3 iunie 1976 
 
- proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete 
de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997 

 
În urma dezbaterii proiectelor de Lege menţionate, Comisia a votat în unanimitate 
asupra articolelor din proiectele de Lege, propunînd supunerea spre dezbaterea plenului, 
în forma în care au fost prezentate. 
 
ora 09.00, în şedinţă comună cu Comisia de politică externă a Senatului,  
 
- Discutarea şi avizarea a următoarelor scrisori: 
 

- scrisoarea Preşedintelui României privind aprobarea participării României la Forţa 
Internaţională de Poliţie şi la constituirea Rezervei  Strategice pentru Forţa de 
Stabilizare (SFOR) din Bosnia Herţegovina 
 
- scrisoarea Preşedintelui României privind aprobarea de către Parlament a desfăşurării 
unui exerciţiu naval, cu durată determinată, care implică intrarea, staţionarea ori trecerea 
unor nave  ale altor state prin apele teritoriale ale României 

 
Comisiile au votat în unanimitate avizarea favorabilă a celor două scrisori. 
 
- Audierea şi avizarea propunerilor Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea  
următorilor ambasadori: Nicolae Vulpaşin în Republica Cehă, Petre Mateescu în India, Dan 
Rădulescu în Grecia şi Nicolae Dinică în Slovacia. Comisia s-a pronunţat acordând aviz 
consultativ favorabil pentru acreditarea ambasadorilor menţionaţi. 
 
ora 15.00 - Întâlnire cu delegaţia Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a 
Parlamentului Republicii Moldova 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (27) au absentat motivat domnii 
Antonescu Crin Laurenţiu şi Bot Octavian (PNL), Ceauşescu Gheorghe şi Raţiu Ion 
(PNŢCD), Szilagyi Zsolt (UDMR) şi Meşca Sever (PRM) . 
 
                Preşedinte,                                                  Secretar, 
 
 



 Victor Boştinaru                                    Iftene Pop 


