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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă   

a  Camerei Deputaţilor din 4 iunie 1998 
 

 Comisia pentru Politică Externă  şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 4 
iunie 1998, cu următoarea ordine de zi : 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege : 
• µ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei 
termice “Radet” Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de reabilitate şi modernizare a sistemului de 
termoficare din Municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 
noiembrie 1997 (raportor : dl.  Şerbasn Mihăilescu – PDSR); 

• µ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul 
cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la 
Washington la 23 ianuarie 1998 (raportor : dl. Attila Kelemen – UDMR) ; 

• µ Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în 
învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adaptată la Lisbona la 11 aprilie 1997 (raportor : 
dl. Mihai Baciu – PD); 

• µ Proiectul de Lege peentru ratificarea Protocolului între Guvernul român şi Guvernul macedonean 
privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996 (raportor : dl. Gheorghe Ceauşescu 
– PNTCD) ; 

• µ Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenţiei 
internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (raportor : dl. Romulus 
Neagu – PDSR). 

 
2. Desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de lege : 
 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/98 privind participarea României la 
cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice; 

 
- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/98 privind participarea  României  la 

iniţiativa europeană EUREKA în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de 
înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985. 

 
3. Diverse 
 
 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii, Victor Boştinaru (PD), Ion Raţiu (PNŢCD), Matei Agaton Dan 
(PDSR) şi Ştefan Glăvan (PD) - deplasare în străinătate, Crin Antonescu (PNL) 
- ministru.  
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Romulus 
Neagu, vicepreşedinte al Comisiei.  
 
 După supunerea la vot a proiectului ordinii de zi,  raportorii desemnaţi 
pentru cele 5 proiecte de legi au prezentat plenului Comisiei rapoartele 
respective. Comisia a avizat cu unanimitate toate cele 5 proiecte de lege. 
 
 Pentru şedinţa următoare, domnul deputat Dan Ghibernea a fost desemnat 
raportor pentru cele două proiecte de lege cu care Comisia este sesizată. 
 
 În continuare, domnul vicepreşedinte Romulus Neagu a prezentat 
membrilor Comisiei iniţiativele domnului deputat Sever Meşca privind 
înfiinţarea unui "Centru Francofon de Documentare Interparlamentară" la 
Bucureşti, la Palatul Parlamentului şi respectiv privind invitarea în România a 
unei delegaţii a Comisiei de Relaţii Parlamentare şi Publice a Adunării 
Parlamentare a UEO. Ambele iniţiative au fost susţinute de membrii Comisiei şi 
s-a votat în unanimitate înaintarea acestor propuneri către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor. 
 
 În final, membrii Comisiei au fost anunţaţi despre întâlnire pe care 
Comisia o va avea cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a Parlamentului 
sloven, delegaţie condusă de dl. Jelco Kacin, preşedintele Comisiei, în ziua de 
luni, 8 iunie 1998, la ora 16.00, la Sala Comisiei din Palatul Parlamentului.  
 
 
 

 Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru     Iftene Pop 


