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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor  şedinţei Comisiei pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor din ziua de 1 martie 2000 

Senat, Sala de Marmură, ora 09.00 
 
 

Comisiile de politică externă şi-au desfăşurat lucrările, în şedinţă 
comună, cu următoarea ordine de zi: 
 
Şedinţă comună cu Comisia de politică externă a Senatului 
 
ora 09.00 - audierea domnului Alexandru Herlea, candidat pentru postul de 
ambasador al României pe lângă Uniunea Europeană 
 
ora 9.45 - audierea domnului Viorel Isticioaia-Budura, candidat pentru 
postul de ambasador al României în Republica Coreea 
 
ora 10.15 - audierea domnului Constantin Lupeanu, candidat pentru postul 
de ambasador al României  în R. S.  Vietnam 
 
ora 11.00     - întâlnire cu domnul Petre Roman, ministru de stat, ministrul 
afacerilor externe 
 
Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, în şedinţă separată: 
Desemnare de raportori pentru următoarele 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 

��Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea 
participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (Greco), instituit prin rezoluţia  
Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru Aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale 
străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea 
aplicării convenţiilor intrenaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la 
care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea 
Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a 
crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea 
Tratatului dintre România şi SUA privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la 
Washington la 26 mai 1999 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la 
unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la 
Convenţia Internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 
aprilie 1966 şi la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către 
nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea 
Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje 
la 26 septembrie 1998 şi a Protocolului Adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională 
de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999. 

��Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Ageţia Internaţională 
pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre R.S.România şi Agenţia Internaţională 
pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de 
Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999. 

 
 

În urma audierilor, membrii Comisiilor au avizat favorabil cele trei 
candidaturi pentru ocuparea posturilor de ambasadori. 
 

Domnul Petre Roman, ministru de stat, ministrul afacerilor externe, a 
făcut o prezentare detaliată a priorităţilor MAE în perioada următoare şi a 
activităţii de până acum, insistând asupra unor subiecte precum: negocierile cu 
Uniunea Europeană, demersurile privind aderarea la NATO, preşedinţia 
română la OSCE, restructurarea ministerului. În continuare, domnul ministru a 
răspuns întrebărilor adresate de parlamentari. 
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 În finalul şedinţei, deputaţii şi senatorii au examinat agenda celor două 
comisii pentru finalul săptămânii: 
 
Joi, 2 martie 2000 
 

orele 18.30   - întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă din 
Consiliul Naţional al Republicii Slovace, condusă de domnul Peter Weiss, 
preşedintele Comisiei (Sala Comisiei) 
 
Sâmbătă, 4 martie 2000 
 

orele 11.30 – 12.45 - întâlnirea Comisiilor pentru Politică Externă, 
Integrare şi Apărare ale Parlamentului României cu parlamentarii portughezi 
care îl însoţesc pe domnul Jorge Sampaio, preşedintele Republicii Portugheze 
orele 13.00 – 15.00 - dejun la Salonul Rustic 
orele 15.40 – 16.30    - participare la întâlnirea preşedinţilor celor două 
Camere cu domnul Jorge Sampaio, preşedintele Republicii Portugheze  
 
 
 Întruniţi în şedinţă separată, membrii Comisiei de politică externă a 
Camerei Deputaţilor au desemnat raportorii pentru cele 12 proiecte de 
Lege cu care este sesizată Comisia. 
 
 

La şedinţă au participat  22 de deputaţi, absenţi motivaţi fiind 
deputaţii Crin Antonescu (PNL-ministru), şi Adrian Severin 
(independent). 
 
 
 

      Preşedinte                                                    Secretar 
 
 

  Victor Boştinaru                                               Iftene Pop 
 
 


