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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA   
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei Comisiei pentru politica externa a Camerei Deputatilor 

din zilele de  23 si 24 noiembrie 1999 
 
 

 Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor si-a desfasurat lucrarile 
cu urmatoarea ordine de zi : 
 
 
Marti, 23 noiembrie 
 
ora 14.30, Sala Comisiei   
- întâlnire cu delegatia Comisiei de politica externa din Republica Ceha 
 
ora 16.00, sala Comisiei 
- întâlnire cu delegatia Grupului parlamentar de prietenie Siria-România  
 
 
Miercuri, 24 noiembrie 
 
ora 13.30, Sala Comisiei 
 
Dezbaterea si avizarea urmatorului proiect de lege: 
 

§ Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de 
Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si 
titlurilor stiintifice eliberate de România si Ucraina, semnata la Bucuresti, la 19 februarie 
1999 (Raportor: domnul Mihai Dorin). 

 
Desemnare de raportori pentru urmatoarele proiecte de Legi: 

§ Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri  al 
Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor 
stiintifice eliberate de România si Ucraina, semnata la Bucuresti , la 19 februarie 1999. 

§ Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea si combaterea  
infractionalitatii transfrontaliere, semnat la Buvuresti la 26 mai 1999. 

§ Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea  unor publicatii destinate disporei 
românesti. 

 
Diverse 
 
 
ora 14.30, Sala Drepturilor Omului 
- întâlnire cu domnul Javier Ruperez, presedintele Adunarii Parlamentare a 
NATO 
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Lucrarile sedintei au fost conduse de catre domnul vicepresedinte Ion Ratiu, 

domnul Victor Bostinaru fiind în deplasare la Sofia, pentru a participa la Conferinta 
presedintilor Comisiilor de politica externa a Parlamentelor statelor membre ale 
Consiliului Europei privind rolul Parlamentelor în implementarea Pactului de 
Stabilitate în Europa de Sud-Est. 
 
Marti, 23 noiembrie, orele 14.30 
 

La invitatia Comisiei pentru politica externa a Camerei Deputatilor, în perioada 
23-24 noiembrie, o delegatie a Comisiei omologe a Camerei Deputatilor din 
Republica Ceha, condusa de presedintele acestei Comisii, domnul Lubomir Zaoralek, 
a efectuat o vizita în România. Programul vizitei a inclus si o întâlnire cu membrii 
Comisiei, în cadrul careia s-au discutat  probleme de interes comun ale politicii 
externe ale celor doua tari, precum si strategii comune pe care acestea le pot urma 
în eforturile de integrare în structurile europene si eruo-atlantice, în ciuda diferentelor 
de stadiu în care acestea se afla. 
 
 Membrii delegatiei cehe au adresat oficial colegilor români invitatia de a 
efectua o vizita la Praga într-o perioada pe care o vor conveni ulterior pe canalele 
diplomatice traditionale. 
 
 În continuare, membrii Comisiei au avut o întrevedere cu delegatia Consiliului 
Poporului din Republica Araba Siriana, condusa de dl. Akram Khouri, presedintele 
Grupului Parlamentar de prietenie Siria-România, ocazie cu care acestia au avut un 
schimb de opinii cu privire al prioritatile de politica externa ale celor doua Parlamente, 
subliniind de asemenea relatiile traditionale de prietenie si evolutia acestora în 
contextu international. 
 
Miercuri, 24 noiembrie 
 
ora 13.30, Sala Comisiei 
 

În sedinta saptamânala, conform ordinii de zi, domnul Mihai Dorin (PNTCD) a 
prezentat raportul cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre 
Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si 
echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de România si 
Ucraina, semnata la Bucuresti, la 19 februarie 1999. 
 

Neexistând obiectiuni si considerându-se aceasta Conventie benefica pentru o 
evolutie pozitiva a relatiilor dintre cele doua state, domnul Mihai Dorin a cerut 
avizarea favorabila a acestui Proiect de Lege. 
 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au acordat aviz favorabil acestui 
Proiect de Lege. 
 

La urmatorul punctu al ordinii de zi, s-a trecut la desemnarea de raportori pentru 
urmatoarele proiecte de Legi: 
 

§ Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de 
Ministri  al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de 
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studii si titlurilor stiintifice eliberate de România si Ucraina, semnata la Bucuresti , 
la 19 februarie 1999 (raportor: dl. Ioan Mogos, PNL). 

§ Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea si combaterea  
infractionalitatii transfrontaliere, semnat la Buvuresti la 26 mai 1999 (raportor: dl. 
Ion Pârgaru, PDSR). 

§ Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea  unor publicatii destinate disporei 
românesti (raportor: dl. Ion Pârgaru, PDSR). 

 
 

În continuare, membrii Comisiei s-au întâlnit cu Presedintele Adunarii 
Parlamentare a NATO, domnul Javier Ruperez, care efectueaza o vitiza oficiala în 
România. 
 

Întâlnirea a prilejuit   un util schimb de opinii între înaltul oaspete si membrii 
Comisiei cu privire la prioritatile de politica externa ale României, precum si la 
problematica internationala actuala în care  România este chemata sa contribuie 
intens, atât în cadrul structurilor euro-atlantice în care se bucura înca doar de un 
statut de asociat, cât mai ales în viitoarea sa calitate de membra a troikai OSCE  si  
asigurarea, în  2001, a presedintiei acestei organizatii. 
 
 

La sedinta au participat 20 de deputati, absenti motivat fiind deputatii Victor 
Bostinaru (PD), Crin Antonescu (PNL, ministru), , Florica Raica (PNTCD), Adrian 
Severin (independent) Szilaghyi Zsolt (UDMR) si Mugurel Vintila  (independent). 
 
 
  

       p. Presedinte,      Secretar, 
 
 

            Victor Bostinaru            Iftene Pop 
 
 


