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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei  Comisiilor pentru politică externă  din  Camera Deputaţilor şi 

Senat din perioada 10-11  iunie 1998 
 
 

I. Comisiile pentru Politică Externă şi-au desfăşurat  lucrările în ziua de 10 iunie 1998, 
cu următoarea ordine de zi : 
 
1. Întâlnire cu domnul Andrei Pleşu, Ministrul Afecerilor Externe; 
 
2. Diverse 
 
 La lucrările celor două şedinţe au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii Ion Raţiu (PNŢCD), Dorel Dorian (minorităţi), Crin Antonescu (PNL), Sever Meşca 
(PRM), Ioan Sonea (PUNR), Adrian Severin şi Ştefan Glăvan (PD). 
 
 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- salută prezenta domnului ministru Andrei Pleşu la lucrările Comisiilor şi mulţumeşte 

acestuia pentru amabilitatea cu care a răspuns invitaţiei membrilor acestora; 
- dă cuvântul domnului Ghiorghi Prisăcaru, preşedintele Comisiei din Senat, care supune 

aprobării membrilor celor două Comisii ordinea de zi; aceasta a fost aprobată în 
unanimitate  în forma sa iniţială; 

 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru : 
 
- la rândul său mulţumeşte domnului ministru Pleşu în numele senatorilor membri ai 

Comisiei pentru prezenţă; 
- subliniază faptul că o asemenea întâlnire nu trebuie interpretată ca un eveniment, ci ca una 

normală, dar oportună; 
- de la ultima întrevedere a domnului ministru cu membrii celor sdouă comisii s-au  petrecut 

unele evenimente, schimbări în ambasade, în structura din centrala MAE etc.; 
- ca să se câştige timp, domnia sa a colectat o serie de întrebări pentru domnul ministru; 
 
- acestea se referă la : 

• µ noua organigramă; în Canada, preşedintele Constantinescu a vorbit de o reorganizare 
de fond; în ce constă aceasta ? 

• µ există un conflict între generaţii din MAE ? Care e structura pe vârste a personalului 
diplomatic, din Centrală şi misiuni, comparativ cu anuol 1989? 

• µ Cum asigură MAE pregătirea acţiunilor de politică externă? 
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• µ Care au fost criteriile care au condus la numirea unui secretar de stat asistent 
universitar (dl. Ungureanu) făr nici o experienţă diplomatică ? 

• µ - există o relaţie de colaborare între consilierii prezidenţiali şi MAE ? 
• µ - când intenţionează MAE să răspundă  la ultimele propuneri ale părţii ruse – avansate 

încă din ianuarie a.c. – pentru definitivarea Tratatului de bază? Cînd vor fi consultaţi 
de către Preşedintele României şi ministrul de externe, liderii formaţiunilor politice 
parlamentare în legătură cu textul acestuia ? Consiliul Consultativ de pe lână MAE 
mai funcţionează ? 

• µ Care sunt concluziile anchetei desfăşurate de comisia guvernamentală la Ambasada 
României de la Bonn ? Care e răspunderea MAE ? Care au fost ,ăsurile adoptate de 
MAE ? 

• µ Care sunt principalele elemente ale planului de acţiune pe care ministrul de externe l-a 
prezentat de curând Guvernului în scopul eficientizării misiunilor consulare ale 
României ? 

• µ În condiţiile în care nici ministrul de externe şi nici secretarii de stat din MAE nu sunt 
angajaţi politic, care partide poartă răspunderea politică pentru activitatea ministerului 
? Care este experienţa europeană în materie ? 

• µ Cum evaluează MAE recentele declaraţii ale unor lideri ungari, câştigători ai 
alegerilor, referitoare la relaţiile cu România şi la protecţia minorităţilor maghiare din 
ţările vecine ? 

• µ Care e poziţia MAE privind situaţia din Kosovo ? 
• µ Care e logica politicii de cadre a MAE în ultima vreme ? (numire-revocare Mihnea 

Constantinescu, numire consul general la Los Angeles şi revocare după 3 luni, numire 
a unui client politic, fost consilier prezidenţial demis, Nicolae Constantinescu)? 

• µ Numirea unui secretar de stat la MAE din diasporă. 
• µ Care este în prezent situaţi cetpăţeniei dlor Alexandru Herlea şi Liviu Hagea ? 
• µ Potrivit informaţiilor din presă, s-ar găsi la MAE un document din care rezultă o 

implicare a dlui Dragoş Constantinescu în contrabanda cu ţigări. Au trimis autorităţile 
franceze un asemenea document MAE ? 

• µ Preşedintele Constantinescu a declarat, la plecarea în S.U.A. că imaginea României e 
în plin progres. Care este părerea Dumneavoastră despre situaţia imaginii României în 
perioada care s-a scurs de la instalarea Dumneavoastră la conducerea MAE ? 

• µ Continuă cu acceaşi rea voinţă calvarul vizelor pentru români; puteţi să ne prezentaţi 
vreo iniţiativă a Dumneavoastră în acest domeniu care să aibă ca scop rezolvarea 
acestei probleme grele pentru români ?  

  
Domnul Ilie Ştefan (PD) : 
 
- ar dori să ştie  amănunte cu privire la numirea unui consul onorific în Germania (în persoana 
domnului Doru Braia); 
 
Domnul Mihai Baciu (PD) : 
 
- întreabă care este situaţia misiunii  economice române de la Durban (Africa de Sud) 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- se referă la un interviu acordat de domnul Pleşu revistei 22 : după discuţia cu Primakov,     
v-aţi convins că trebuie să adoptaţi o poziţie mai viguroasă pentru intergarea noastră în 
NATO; ce anume v-a determinat să ajungeţi la această concluzie? 
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Domnul Romulus Neagu  (PDSR) : 
 
- care sunt aprecierile interlocutorilor Dv. occidentali cu privire la eforturile noastre de 
integrare în structurile euro-atlantice şi UE, în raport cu ceilalţi candidaţi; suntem mai 
performanţi, sau mai puţin performanţi decât înainte ? 
 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
• ℘ problema reformei din MAE : 
 
- reforma nu este ceva care se întâmplă după 1989, cu diferite etape; speră că aceasta va 

continua şi după plecarea domniei sale din postul pe care îl ocupă acum; 
- MAE francez, care a trecut printr-o revoluţie acum 200 ani, are o structură internă care se 

ocupă permanent de reformarea structurilor sale, deci este conceput ca un proces continuu 
şi obligatoriu; 

- este o muncă imensă şi un lucru delicat; 
- o adevărată reformă este posibilă doar dacă se va naşte o academie de diplomaţie, pe care 

speră să o înfiinţeze la toamnă, care să creeze generaţii de diplomaţi de carieră; 
- refroma în România va fi garantată dacă România va fi capabilă să producă diplomaţi în 

serie; 
- este o tendinţă de a aduce tineri, am ajuns la concluzia că e preferabil să rişti aducând 

oameni tineri, decât să continui activitatea cu oeameni bătrâni şi supuşi rutinei; 
- exemplul ministrului de externe iugoslav, bun dar epuizat, care a susţinut aceeaşi poziţie 

până la nesfârşit, cu argumente şi un limbaj de acum 30 de ani, este edificator; 
- rutina este un produs din ce în ce mai strident pe piaţa diplomatică europeană; 
- dl. Ungureanu, noul secretar de stat numit la MAE este un tânăr strălucit; 
- are un curriculum vitae impresionant din punct de vedere ştiinţific; 
- n-are experienţă diplomatică, dar nici eu nu stau prea bine la acest capitol, ca de altfel 

mulţi dintre parlamentarii membri ai celor două Comisii; 
 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- invită să se facă o distincţie între aleşi, parlamentari, fiecare cu contribuţiile lor, cu o 

performanţă acceptabilă pe de o parte, şi dimensiunea executivă, care trebuie foarte bine şi 
atent analizată (exemplul ungar) pe de altă parte; 

- decizia, expertiza nu vor fi niciodată în povara unui parlamentar, ci a Executivului, deci 
acesta trebuie să posede expertiza care să-i permită aceste acţiuni şi performanţe la un 
anumit nivel; 

 
Domnul Ghiorghi  Prisăcaru : 
 
- opinează în replică că nici un parlamentar nu a fost ales în Parlamentul României pentru 

experienţa diplomatică, ci după alte criterii, grupurile politice au decis apoi reprezentanţii 
acestora în Comisiile respective. 

 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
- am sugerat că toţi au plecat de la un punct zero; 
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- dacă se dovedeşte că am făcut schimbări cu consecinţe atât de dramaatice, sunt dispus să 
plec din funcţia pe care o deţin acum; 

- e un risc pe care mi-l asum; 
- nici miniştrii care sunt acum n-au mai fost miniştri niciodată; 
 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- după experienţa personală, nu cred că se poate sări de la un nivel zero la vârf cu prea mare 

uşurinţă şi de la început. 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
• ℘ se referă la o altă întrebare : dosarele Preşedintelui; 
- Preşedintele călătoreşte cu ceea ce i se pregăteşte de propriul său cabinet; 
 
• ℘ în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor, MAE nu poate face singur totul, şi nici 

Preşedintele; 
- Irakul nu are prevăzută nici o acţiune care să vizeze plata datoriilor sale către nimeni; 
 
• ℘ problema vizelor, nu este doar a MAE; 
- trebuie aplicat un regim de reciprocitate, pentru cei care practică un regim dur faţă de noi; 
- un alt lucru de luata în considerare ar fi laurea de măsuri chiar împortiva unor români; 
- ni se cere deci să fim discriminatorii cu alte ţări şi cu propriii cetăţeni pentru a fi mai 

democratici şi pentru a îndeplini nişte criterii de aderare la UE; 
- chiar paşapoartele diplomatice sunt o problemă; 
- în România  există peste 5000 de paşapoarte diplomatice; 
- Germania a declarat că România este ţara cu cele mai multe paşapoarte diplomatice din 

lume; asta face parte din complexul vizelor; 
- În ceea ce priveşte cetăţenia, am putea să nu mai dăm aşa de uşor renunţarea la cetăţenie, 

până nu ne convingem că solicitantul va primi cealaltă cetăţenie; 
- acesta e un viciu în care am picat în 1990, din elan, fără să ne gândim la consecinţe; 
 
• ℘ referitor la chestiunea reformei; 
- una din problemele esenţiale  este salarizarea; 
- guvernul nu a dat un răspuns satisfăcător; 
- face apel la Comisii în acest sens, pentru a îi sprijini demersul; 
- un ambasador are un coeficient masim mai mic decât coeficientul maxim al unui expert 

din aparatul guv. sau parl. 
- un ataşat dipl., are un salariu mai mic decât un şofer; 
- mă refer la 330 de persoane; 
- pe an, o îmbunătăţire ar costa bugetul 1,5 miliarde lei.  
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- roagă să ne pună la dispoziţia comisiilor aceste analize. 
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Domnul Andrei Pleşu : 
 
• ℘ Primakov : NATO şi Tratat; 
- nu permite să se pronunţe NATO si Federaţia Rusă în acelaşi context şi îşi întrerupe 

interlocutorul; 
- propoziţia-cheie a fost următoarea: nu acceptăm să redezgropăm trecutul; 
- am convenit că avem imagini diferite asupra trecutului; 
- nimeni nu e dispus să uite trecutul; 
 
• ℘ Situaţia din  Kosovo: 
- nu sunt optimist că se va exista o rezolvare rapidă; 
- au existat diverse intervenţii şi acţiuni multiple pe care nu le putem fructifica; 
- totul este globalizat, nimic nu mai e de natură internă; 
 
• ℘ nu ştiu care este situaţia cetăţeniei dnilor Hagea aşi Herlea; 
 
• ℘ nu am văzut nici un document cu privire la implicarea dlui Dragoş Constantinescu în acte 

de corupţie; 
 
• ℘ imaginea României este în scădere continuă; 
- e mai bună după instalarea noului guvern 
- vin însă scadenţe în care trebuie să arătăm bine, şi asta numai prin îndeplinirea reformei; 
 
• ℘ în legătură cu numiri de consuli, etc., presa spune jumătăţi de adevăruri; 
- primesc aproape zilnic propuneri de consulli, ambasadori, etc, recomandaţi; 
- şi în Comisiile dv. exisită propuneri, recomandări, sau chiar autopropuneri; 
- este şi dl. Braia propus, cu recomandări glorioase; 
- am însă sute de asemenea cazuri; 
 
• ℘ cazul Los Angeles; 
- această persoană va fi  probabil numită la N.Y.; 
- consulatul de la Los Angeles are o tradiţie; cei care au trecut pe la Preşedinţie trebuie 

recuperaţi acolo; 
 
• ℘ în chestiunea Mihnea Constantinescu, îmi cunoaşteţi poziţia din declaraţiile din presă; 
- consider că cea mai mare realizare a mea este că am numit doi secretari de stat în minister; 
- 5 luni am funcţionat cu un singur secretar de stat, şi a fost foarte dificil; 
- faptul că am considerat că pot folosi din plin o persoană cu reale calităţi m-a determinat să 

fac această numire; 
- nu m-am gândit nici o clipă la culoarea politică. 
 
• ℘ chestiunea Bonn; 
- dl. Stănescu este o persoană în vârstă, 62 de ani, în pragul pensiei; 
- dl. Parasco, cealaltă persoană pe care am exclus-o din corpul diplomatic în urma acestui 

scandal,  ne-a şi dat în judecată; 
- procesul va fi dificil; 
- Curtea de Conturi este pentru prima dată la MAE; 
- a început controlul cu 1994; 
- statutul diplomatului trebuie reanalizat şi îmbunătăţit cu o nouă hotărâre, sau o nouă lege; 
- un colectiv va face o evaluare a actiivtăţii consulare ; 



 6

- la începutul lui iulie şi septembrie vom avea  două rânduri de examene, pentru evaluarea 
tehnică a personalului MAE ; 

 
• ℘ în legătură cu cu Africa de Sud, nu pot să dau un răspuns; 
• ℘ Africa de Sud închide ambasadele din Europa de Est; 
 
 
Domnul Mihai Baciu  (PD) : 
 
- reprezentanţa din Durban a fost înfiinţată printr-o hotărâre a domnului Văcăroiu; 
- salariaţii din acea reprezentanţă vor să ştie care va fi  situaţia lor în continuare. 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
- este iarăşi o problemă grea; 
- o mare problemă o constituie statutul  reprezentanţelor; 
- eu primesc lunar liste de zeci de oameni care pleacă la post; nu-i cunosc, nu ştim cine 

sunt; 
- capătă grad diplomatic fără să ştim cum, deşi oamenii noştri din centrală trec prin nişte 

selecţii destul de dure pentru asta; 
- Ministerului Industriei şi Comerţului ar trebui să-şi rezolve reţeaua sa proprie; 
- Africa de Sud închide ambasade,  nu reprezentanţe economice; 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- dă două exemple : Germania are Ministerul Cooperării Economice Internaţionale; 
- dl- Plisek, ambasadorul Cehiei, a declarat că au constatat că lucrurile merg atât de prost, 

încât s-a hotărât ca  Ministerului Industriei şi Comerţului ceh să-şi trimită propriii 
reprezentanţi în străinătate; 

- problema nu este umbrela, ci circulaţia informaţiei; 
- promovarea exporturilor româneşti  este de asemenea o problemă care ar trebui abordată 

cu mai multă seriozitate şi gravitate chiar; 
- terenuri petroliere concesionate de România în Kazahstan stau nefolosite din lipsa 

finanţării; 
- 39% deficit în schiburile comerciale cu Rusia; 
- ar trebui să considerăm cu mai multă atenţie exemplele vecinilor noştri, care sunt mai 

pragmatici în abordarea acestui aspect; 
- este imperioasă nevoia înfiinţării poziţiei de consilier diplomatic, inclusiv în structurile 

parlamentare; 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
- există într-adevăr un paralelism între Ministerul Industriei şi Comerţului şi reprezentanţii 

MAE; 
- un consilier diplomatic ar trebui să existe pe lângă fiecare ministru; 
- vom face propunerea la Guvern; 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR)  : 
 
- dacă se păstrează acest mod de percepţie, cred că începe să fie ca pe vremea lui 

Ceauşescu; 
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- există o strategie a comerţului exterior foarte bine pusă la punct, dar nu se face nimic 
pentru ca aceasta să fie aplicată; 

- la N.Y. există un ministru consilier care nu cunoaşte nimic din punct de vedere economic; 
- bănuiesc că ambasadorii dv.  nu vă informează corect; 
- cred că ar trebui o reseparare a acestor misiuni: economcie şi diplomatice; 
- în ceea ce priveeşte problema creanţelor, aceasta uneori nu poate fi abordată diplomatic; 
- Din punct de vedere economic, ele ar putea fi rezolvate, 
- în problema Irak, cunosc o serie de situaţii în care am fi putut recupera câte ceva; 
- Siria a încercat , dar la iniţiativa ei nu s-a răspuns în nici un fel; 
- Sigur că problematica exporturilor româneşti este foarte serioasă; dacă am lua în 

considerare doar faptul că 35% din exportul româneşti sunt produse textile, iar cifra este 
dublă faţă de realitate; 

 
 
Domnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 
- opinia mea este că trebuie desfiinţate fostele agenţii economice, să se renunţe la aşa-numitele 
birouri comerciale; 
 
 
Domnul Octavian Ştireanu  (PD) : 
 
- Face referire la tratatul cu Federaţia  Rusă; 
- un reprezentant al MAE Rus a făcut afirmaţia că România întârzie cu răspunsurile la 

propunerile ruseşti; care este situaţia ? 
 
 
Domnul Alexandru Paleologu (PNL) : 
 
- politicul nu trebuie să pervaleze deciziei ministrului de externe; 
- un tânăr este mai bun decât un bătrân mediocru; 
- un ministru de externe nu face politica unui partid, ci a unui stat; 
- să nu faceţi concesii şi nici nu vă lăsaţi impresionat de nici un fel de presiuni; 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- menţionează rolul Rusiei în zonă şi în eforturile noastre de integrare în NATO; 
- una din ideile de bază: criteriul NATO este securitatea, şi nu performanţa economică, nici 

chiar reforma; 
- în materia tratatului, ruşii nu mai vor să discute pactul Ribbentrop-Molotov; 
- vă rog să vă gândiţi la o modalitate ca măcar analiza acestui pact să fie un document care 

să rămână fără să ne atingem nici de frontiere, nici de teritorii, că nu se ştie dacă nu va mai 
fi un 1989 în istoria românilor. 

 
 
Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL)  : 
 
- salarizarea a corpului diplomatic este într-adevăr derizorie, dar v-aş sugera să vă prevalaţi 

de metodele lui Titulescu care obţinea bani de la cei mai zgîrciţi miniştri de finanţe; 
- ruşii sunt în acest moment ca după războiul Crimeii: umiliţi şi ofensaţi; 
- tezaurul românesc de la Moscova nu mai există; 



 8

- în problema Kosovo, există o ură înspăimântătoare împotriva Iugoslaviei din partea 
reprezentanţilor Europei; 

- există de asemenea teama ca în problema Kosovo să nu intervină forţa americană; 
- problema kurzilor se va pune la un moment dat,  dar ea ne depăşeşte cu mult; 
- ar trebui de asemenea să avem în vedere o opţiune în ce priveşte votul delegaţiei române la 

Consiliul Europei pentru preşedinţia acestuia. 
 
Domnul George Achim (PNTCD)  : 
 
- în ce priveşte controlul ambasadelor, a existat un proiect de analiză a situaţiei acestora; 
- să ne consultăm şi să avem un demers comun; 
- pe lângă Preşedinţie, Guvern şi MAE, din Consiliul Consiltativ al MAE să facă parte şi 

reprezentanţi ai celor două Camere. 
 
Domnul Mihai Grama (PNTCD) :  
 
- vă felicit pentru poziţia faţă de Primakov; 
- sper că veţi avea aceeaşi dârzenie şi în viitor; 
- care este poziţia Guvernului Român în legătură cu Kosovo? 
 
Domnul Valentin Gabrielescu (PNTCD) : 
 
- am participat la Lisabona la întrunirea Standing Committee, unde s-a discutat problema 

circulaţiei bunurilor culturale; 
- delegaţia română, prin dl. senator Cristian Dumitrescu, a propus un amendament: bunurile 

culturale încredinţate de România URSS;  
- acest amendament s-a adoptat; 
- pun la dispoziţie acest document, poate vă puteţi folosi de el în discuţiile cu Primakov. 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
• ℘ problema secretarului de stat din diaspora la MAE; 
- există o frustrare a diasporei, mai accentuată la MAE ; 
- cred că principiul în sine pune probleme; 
 
• ℘ în problema kurdă, doar dacă actele teroriste ale PKK sunt dovedite vom putea lua 

măsurile punitive sau restrictive necesare; 
 
• ℘ în problema criteriilor de aderare la NATO, este vorba de alt tip de politică, internă a 

Statelor Unite, de calcule financiare americane; 
- de-abia se discută noul concept strategic; 
- aşa cum afirma dl. Geremek: acum când se discută ce înseamnă NATO astăzi, structura 

exactă în care ne aflăm generează aprehensiuni; 
- art. 5, care pune în discuţie conceptul de securitate, va fi vizat de revizuire; 
• ℘ în privinţa Consiliului Consultativ al MAE, aş numi Comisiile pentru Politică Externă ale 

Parlamentului  adevăratul Consiliu Consultativ al MAE; 
 
• ℘ în problema Kosovo: suntem aliniaţi Grupului de contact; se propune rezolvarea 

conflictului fără o nouă divizare în spaţiul iugoslav; 
- un statut de descentralizare pentru Kosovo dar înăuntrul unui sistem deja instituţionalizat; 
- de curând au apărut şi probleme discutabile din partea albaneză; 
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Domnul Ghiorghi Prisăcaru mulţumeşte domnului ministru Pleşu pentru amabilitatea  cu care 
a răspuns întrebărilor membrilor  Comisiilor şi declarăşedinşa închisă. 
 
 
 
 
II. Comisia pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 11 iunie a.c. în şedinţă separată, cu următoarea ordine de zi : 
 
 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege : 

 
• µ Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/98 privind 

participarea României la cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
tehnice (raportor : dl. Dan Ghibernea – PDSR); 

 
• µ Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/98 privind 

participarea României la iniţiativa europeană EUREKA în condiţiile Declaraţiei de 
la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 
noiembrie 1985 (raportor : dl. Dan Ghibernea – PDSR). 

 
2. Diverse 
  
- Domnul Victor Boştinaru supune aprobării membrilor Comisiei ordinea de zi; aceasta a 

fost aprobată în unanimitate. 
- Dă apoi cuvântul domnului Dan Ghibernea pentru a prezenta rapoartele la cele doupă 

proiecte de lege. 
 
Domnul Dan Ghibernea (PDSR) : 
 
- menţionează cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice ca factor ce  

reprezintă un cadru european pentru coordonarea cercetărilor finanţate din resurse 
naţionale; 

- acesta s-a constituit cu ocazia Conferinţei  Ministeriale de la Bruxelles din 1971; 
- până în prezent, au fost abordate un număr de 277 de acţiuni din diverse domenii: 

telecomunicaţii, transporturi, materiale, mediu, meteorologie, agricultură şi biotehnologie, 
informatică, oceanografie, ştiinţe sociale, cercetare medicală, inginerie civilă, chimie, 
silvicultură şi produse forestiere, dinamica fluidelor şi arheologie; 

- s-au constituit reţele de cercetare la nivel european de calitate deeosebită, în care nu numai 
că se schimbă idei şi rezultate ale cercetării, dar se sprijină şi formarea de tineri 
cercetători; 

- contribuţia României pentru 1998 va fi de circa 9000 dolari SUA; 
- faţă de cele prezentate, au fost întocmite proiectele de lege expuse; 
- ambele proiecte au fost deja adopătate de către Senat; 
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- în texte au fost încorporate observaţiile Consiliului Legislativ; 
- faţă de cele menţionate, propune avizarea favorabilă a celor două proiecte de lege. 
 
 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- supune la vot avizarea celor două proiecte de lege. 
 
În unanimitate, acestea au primit aviz favorabil. 
 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


