
 1

 
Parlamentul României
Camera Deputaţilor

 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor  şedinţei Comisiei pentru politică externă 

a Camerei Deputaţilor din ziua de 23 februarie 2000 
Palatul Parlamentului, Sala Comisiei, ora 10.00 

 
 

Întrucât la ora 11.15 preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei urmau 
a însoţi la Cotroceni pe participanţii la cea de-a 2-a Conferinţe a 
Comisiilor pentru politică externă din parlamentele ţărilor participante la 
Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, pentru primirea la domnul 
preşedinte Emil Constantinescu şi, apoi, la conferinţa de presă susţinută 
la Palatul Parlamentului, 

 
Membrii Comisiei au decis să studieze textele proiectelor de Lege 

aflate pe agenda Comisiei şi dosarele candidaţilor propuşi pentru 
audiere în vederea ocupării funcţiei de ambasador al României, urmând 
ca discuţia de fond să aibă loc într-o şedinţă viitoare: 
 
 
Proiecte de Lege: 
♦ ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea 
traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 
1965 de Conferinţa Internaţională privind facilitarea voiajului şi 
transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele 
din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994. 

 
♦ ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica 
Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, 
încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999. 
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♦ ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.77/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul 
de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 
1972  

 
♦ ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea 
internaţională a hotărârilor respective, adoptată la Haga la 28 mai 
1970 

 
 
Candidaturi pentru audiere în vederea ocupării funcţiei de ambasador: 
 
��domnul Alexandru Herlea  - Misiunea României pe lângă 

  Uniunea Europeană 
 
��domnul Viorel Istricioaia-Budura  - în Republica Coreea 
 
��domnul Constantin Lupeanu - în Republica Socialistă Vietnam 
 
 
La şedinţă au participat  21 de deputaţi, absenţi motivaţi fiind deputaţii 
Crin Antonescu (PNL-ministru), Ştefan Glăvan (PD - deplasare) şi 
Dumitru Mugurel Vintilă (independent). 
 
 
      Preşedinte                                                            Secretar 
 
 
  Victor Boştinaru                                                      Iftene Pop 
 
 


