
 
 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
Lucrărilor şedinţei  Comisiei pentru politică externă a Camerei 

Deputaţilor din ziua de 16 februarie 2000 
                                    Senat, Sala de marmură 
 
Comisiile reunite pentru politică externă ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună, în ziua de 
16 februarie 2000 cu următoarea ordine de zi: 
 
• µ Audierea domnului Vasile Leca pentru postul de 

ambasador al României în Republica Bosnia-Herţegovina; 
 
În continuare, în şedinţă separată a Comisiei Camerei Deputaţilor: 
 
• µ Prezentarea de către Subcomisia pentru diaspora a unui 

portofoliu legislativ adresat comunităţilor româneşti; 
 
• µ Desemnare de raportori, dezbaterea şi avizarea 

următoarelor proiecte de lege: 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la 
Varşovia, la 12 mai 1999 (Raportor: Ioan Sonea). 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/1999 pentru 
ratificarea Memorandum-ului de finanţare PHARE pivind facilitatea de recuperare 
(Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 
între Comisia Europeană şi Guvernul României (Raportor: Ionuţ Gherasim). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a 
străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999 (Raportor: Mihai Baciu). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia din 18 
august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 
martie 1998 (Raportor: Mihai Dorin). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Georgiei privind transportul combinat internaţional, semnat la Bucureşti 
la 11 decembrie 1997 (Raportor: Ion Mogoş). 



 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, 
convenţiilor şi a altor înţelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la 
Bratislava, la 16 aprilie 1999 (Raportor: Dorel Dorian). 

 
 
Lucrările au fost conduse de domnul Preşedinte Prisăcaru. 
 
Domnul Preşedinte Prisăcaru: 
- declară deschise lucrările Comisiei şi prezintă candidatul pentru 
postul de ambasador în Bosnia Herţegovina, în persoana domnului 
Leca Vasile, diplomat de carieră. 
 
În cadrul audierii, domnul Leca a prezentat aspecte economice şi 
poltice legate de spaţiul Bosnia-Herţegovina după care a răspuns 
la  întrebările parlamentarilor. 
 
În urma votului, candidatura domnului Vasile Leca pentru postul de 
ambasador în Bosnia Herţegovina  a primit aviz  favorabil al celor 
două Comisii, cu 23 voturi pentru şi 3 împotrivă. 
 
În continuare, întruniţi în şedinţe separate, membrii Comisiilor de 
politică externă a Camerei Depuaţilor au avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi cele şase proiecte de lege discutate. 
 
La şedinţă au participat  21 de deputaţi, absenţi motivaţi fiind 
deputaţii Crin Antonescu (PNL-ministru), Adrian Severin 
(independent) şi Mugurel Vintilă (independent). 
 
 
      Preşedinte                                                            Secretar 
 
 
  Victor Boştinaru                                                      Iftene Pop 
 
 


