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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă  a Camerei Deputaţilor  

din 22  aprilie  1998 
 
 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 aprilie 1998, 
cu următoarea ordine de zi : 
 
1. Probleme organizatorice 
 
 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Victor Boştinaru prezintă plenului 
ordinea de zi, care e adoptată în unanimitate; 
 

Au fost abordate şi discutate următoarele : 
 
- Definitivarea comoponenţei şi nominalizarea membrilor delegaţiei Comisiei ce se 

va deplasa la Moscova în perioada 13-14 mai a.c. Aceştia sunt : 
 

Victor Boştinaru (PD-USD); 
Romulus Neagu (PDSR); 
Dorin Mihai(PNTCD); 
Ion Mogoş (PNL); 
Bogdan Popescu-Necşeşti - expert 

 
- Domnul Victor Boştinaru  anunţă programarea pentru data de mâine, 23 aprilie, 

orele 10:30, al sala Comisiei – Palatul Parlamentului, a întâlnirii membrilor 
Biroului Comisiei cu o delegaţie a Foreign and Commonwealth Office din Marea 
Britanie, care efectuează o vizită în ţara noastră, într-o misiune exploratorie în 
problema Kosovo; 

 
- De asemenea, domnul Victor Boştinaru anunţă vizita pe care o va efectua la 

Bucureşti,  în perioada 26-29 aprilie a.c., dl. Lt-Col. (Hon) R. G. Hürner, fost 
redactor –şef adjunct la “Le Monde Atlantique”; acesta şi-a manifestat dorinţa de a 
se întâlni cu membrii Comisiei, pe lângă participarea acestuia la seminarul 
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“Securitatea în Sud-Estul Europei”, inclus în Planul de lucru al Parteneriatului 
pentru Pace 1998-2000, la secţiunea “Politica şi strategia de apărare”, plan aprobat 
la reuniunea ministerială a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic din 17 
decembrie 1997 de la Bruxelles; seminarul este organizat de  Ministerul Afacerilor 
Externe român în perioada 28-29 aprilie a.c.;  

 
- întâlnirea va avea loc marţi, 28 aprilie a.c., orele 16:00, la sala Comisiei. 
 
 
 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii  Crin Antonescu (PNL – ministru), Lia Andreea Galic (PNTCD), Ştefan 
Glăvan (PD-USD) şi Adrian Severin (PD-USD).  

 
 
 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


