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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 
şedinţei Comisiei pentru politică externă  a  Camerei Deputaţilor  

din perioada 10-11  iunie 1998 
 
 

I. Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 iunie 1998, în 
şedinţă comună cu Comisia pentru Politică Externă a Senatului, având pe ordinea de zi o 
întâlnire cu domnul Andrei Pleşu, Ministrul Afecerilor Externe. 
 
 Deputaţii celor două comisii au adresat domnului ministru Pleşu întrebări referitoare la 
schimbări în ambasade, în structura din centrala MAE, pregătirea acţiunilor de politică 
externă, definitivarea Tratatului de bază cu Federaţia Rusă, concluziile anchetei desfăşurate de 
comisia guvernamentală la Ambasada României de la Bonn, relaţiile cu Ungaria, situaţia din 
Kosovo, cetăţenia, situaţia vizelor şi paşapoartele diplomatice, misiunile economice, 
recuperarea creanţelor, problema kurzilor.  
 

Domnul ministru Andrei Pleşu a răspuns în detaliu la întrebări. 
 
Au adresat întrebări sau au făcut comentarii pe temele respective domnii deputaţi şi 

senatori Victor Boştinaru, Ghiorghi Prisăcaru, Ilie Ştefan (PD), Mihai Baciu (PD), Iftene Pop 
(PNŢCD), Romulus Neagu (PDSR), Ion Pârgaru (PDSR), Octavian Ştireanu  (PD), Alexandru 
Paleologu (PNL), Dan Amedeo Lăzărescu (PNL), George Achim (PNŢCD), Mihai Grama 
(PNŢCD) şi Valentin Gabrielescu (PNŢCD).  

 
 
 
II. În ziua de 11 iunie a.c., în şedinţă separată, Comisia pentru Politică Externă a Camerei 

Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi : 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege : 
 

• µ Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/98 privind 
participarea României la cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
tehnice (raportor : dl. Dan Ghibernea – PDSR); 

 

• µ 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 (raportor : dl. Dan Ghibernea – PDSR). 

 
2. Diverse 
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După aprobarea ordinii de zi, domnul deputat Dan Ghibernea a prezentat rapoartele la cele 
două proiecte de lege, recomandând Comisiei avizarea lor favorabilă, în forma în care au fost 
prezentate. Cele două proiecte au fost adoptate în unanimitate. 
 
 
 La lucrările celor două şedinţe au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii Ion Raţiu (PNŢCD), Dorel Dorian (minorităţi), Crin Antonescu (PNL), Sever Meşca 
(PRM) Ioan Sonea (PUNR) Adrian Severin şi Ştefan Glăvan (PD). 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


