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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei  Comisiei pentru politică externă  a Camerei Deputaţilor  

din 16 decembrie 1998 
Camera Deputaţilor, Sala Comisiei, orele 9.30 

 
 
Comisia pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 16 decembrie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
1. Audierea următoarelor persoane propuse pentru acreditarea în calitate de 

ambasadori extraordinari şi plenipotenţiari ai României : 

• ℘ domnul Vlad Şerban Nicolae - în Norvegia 

• ℘ domnul Dumitru Olaru  - în Republica Algeriană 
 
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr 48/ 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998; 

 
numai Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor  
 
3. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:  

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 24 iulie 1997;  

��Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol anexă la 
Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 
februarie 1998; 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ 
acreditate în România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998; 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de 
studii şi a actelor de studii eliberate în România şi Republica Slovacă, semnat 
la Bratislava la 28 iunie 1998. 

4. Diverse 
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După aprobarea ordinii de zi, raportorii pentru cele 4 proiecte de lege, domnii deputaţi 
Dorin Mihai şi Ion Pârgaru, au prezentat prevederile proiectelor de Lege şi au propus 
avizarea lor favorabilă. 
 
 
Toate cele patru proiecte de Lege au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
 
 
Întrucât senatorii din Comisia omoloagă nu au putut participa la şedinţă, s-a decis să se 
amâne audierea candidaţilor pentru proxima şedinţă comună a celor două Camere. 
 
 
La capitolul Diverse, membrii Comisiei au avut o întâlnire cu domnul Dumitru Olaru, 
directorul Direcţiei Africa în Ministerul Afacerilor Externe, pentru a cere precizări cu 
privire la situaţia închiderii unor ambasade în Africa.  
 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 
Antonescu (PNL) – ministru, Ion Mogoş (PNL), Ioan Sonea (independent) şi Sever 
Meşca (PRM), aflaţi în deplasări oficiale ale Camerei Deputaţilor, precum şi Adrian 
Severin (PD), Octavian Bot şi Daniela Popa (independenţi).  

 
 
 
Preşedinte,       Secretar, 

 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


