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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor 

din 29-30 septembrie 1998 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29 şi 30 
septembrie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 

marţi, 29 septembrie 1998, ora 10.00 - Sala Comisiei  
 
Dezbaterea şi avizarea următoarele proiecte de lege : 

��Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1998 
pentru ratificarea Convenţiei-cadru Europene privind cooperarea 
transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la 
Madrid la 21 mai 1980; 

��Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de 
învăţământ acreditate în România şi Republica Ungară, semnată la Bucureşti 
la 6 iunie 1997; 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Economică, 
Ştiinţifică şi Tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe 
Siriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998; 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenţiei 
de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptat la 
Viena la 12 septembrie  1997; 

 
miercuri, 30 septembrie 1998, ora 10.00 – la Senat, Sala de Marmură, în 

şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului  
 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 1998; 

2. Întâlnire cu domnul Răzvan Ungureanu, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe 
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La lucrările şedinţelor au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii Crin Antonescu (PNL), ministru, precum şi Victor Boştinaru (PD) şi 
Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD) – aflaţi în delegaţii oficiale ale Camerei 
Deputaţilor.  
 
Şedinţele au fost conduse de domnii Romulus Neagu şi Ion Raţiu, vicepreşedinţi 
ai Comisiei.  
 
La şedinţa din 30 septembrie a fost invitat domnul Răzvan Ungureanu, secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor Externe. La întâlnire a fost prezent şi domnul 
Cristian Diaconescu, directorul Direcţiei Juridice şi a Tratatelor. 
 
În ziua de 29 septembrie, după votarea ordinii de zi, au fost dezbătute cele patru 
proiecte de Lege menţionate. Membrii Comisiei au decis amânarea votului, 
pentru clarificări, la  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 120/1998 pentru ratificarea Convenţiei-cadru Europene privind cooperarea 
transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale şi au avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi, celelalte trei proiecte de Lege. 
 
Miercuri, 30 septembrie, comisia şi-a desfăşurat lucrările la Senat, în şedinţă 
comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului. Domnul secretar de stat 
Ungureanu a prezentat participarea delegaţiei române la consultările bilaterale la 
nivelul Ministerelor Afacerilor Externe care au avut loc la Budapesta, în 
perioada 24-25 septembrie 1998. Domnii deputaţi şi senatori Romulus Neagu, 
Alexandru Paleologu, Şerban Mihăilescu, Teodor Meleşcanu, Zsolt Syilagyi, 
Dumitru Vintilă şi Ghiorghi Prisăcaru au cerut precizări sau au făcut comentarii.  
 
În continuare, cele două Comisii au dezbătut Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. Proiectul de lege a fost avizat 
favorabil, cu două voturi împotrivă şi o abţinere. 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


