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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiilor pentru politică externă 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din perioada 17-18  mai 2000 
 
 
Miercuri, 17 mai, orele 9.00,  la Senat, Sala de Marmură: 
 
1. Audierea domnului Ion Pascu pentru postul de ambasador al României la Tokyo. 
2. Audierea domnului Dumitru Ciauşu, ambasadorul României la Paris, la cererea 

acestuia. 
 
Joi, 18 mai, orele 10.00, la Sala Comisiei (în şedinţă separată): 
 
1. Prezentarea rapoartelor deplasărilor Comisiei la Ankara (25-29 aprilie a.c.) şi 

Washington (8-12 mai a.c.). 

2. Prezentarea de către Subcomisia pentru Diaspora a proiectului Legii 
Diasporei. 

3. Diverse 

 
 
Miercuri, 17 mai, lucrările au fost conduse de domnii Ghiorghi Prisăcaru şi 

Victor Boştinaru, preşedinţii celor două Comisii. 
 
Cu 27 de voturi pentru şi 1 împotrivă,  domnul Ion Pascu a fost avizat favorabil 

pentru ocuparea postului de ambasador al României la Tokyo. 
 
Desfăşurarea audierii domnului Dumitru Ciauşu a avut loc în conformitate cu 

stenograma. 
 

 La şedinţa din data de 17 mai, au fost prezenţi 22 deputaţi, absenţi motivaţi 
fiind deputaţii Crin Antonescu (PNL-ministru) şi Dumitru Mugurel Vintilă 
(independent). 
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Joi, 18 mai, orele 10.00, în şedinţă separată, domnul Victor Boştinaru a 
prezentat membrilor Comisiei din Camera Deputaţilor rapoartele deplasărilor 
delegaţiilor Comisiei la Ankara şi Washington, în detaliile lor cele mai importante, 
propunând ca, în funcţie de concluziile ce se impun,  să se decidă şi să se urmeze 
un plan de acţiuni viitoare care să continue cele convenite în cadrul discuţiilor 
bilaterale susţinute în cursul acestor vizite. 

 
La al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au convenit asupra 

necesităţii ca Proiectul Legii Diasporei române să mai fie discutat şi amendat, într-o 
şedinţă viitoare, înainte de ai fi supus procedurilor ulterioare în vigoare. 

 
La şedinţa din 18 mai au participat 9 deputaţi, absenţi motivaţi fiind deputaţii 

Iftene Pop (PNŢCD), Crin Antonescu (PNL-ministru), Dan Matei Agathon (PDSR), 
Mihai Baciu (PD), Octavian Bot (independent), Sergiu Cunescu (PSDR), Mihai 
Dorin (PNŢCD), Petru Dugulescu (PNŢCD), Lia Galic (independent), Ion Mogoş 
(PNL), Ion Pârgaru (PDSR), Daniela Popa (independent), Adrian Severin 
(independent), Ioan Sonea (independent) şi Dumitru Mugurel Vintilă 
(independent). 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 
                 Victor Boştinaru                                         Dorel Dorian 


