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Parlamentul Romqniei
Camera Deputaţilor

 
 

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ   
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor 

miercuri, 12 mai 1999, Sala Comisiei 
 

 
Lucrările şedinţei Comisiei pentru Politică Externă s-au desfăşurat  

miercuri, 12 mai 1999, cu următoarea ordine de zi : 
 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la 
Washington la 15 iulie 1998.  

 
��Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri 

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate. 

 
Intâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Comerţului şi Industriilor şi ai 
Ministerului Finanţelor pentru discutarea evoluţiei relaţiilor vamale, comerciale şi 
fiscale ale României cu CEFTA, CSI, Republica Moldova şi Turcia. 
 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene a fost supus 
votului, fiind avizat favorabil cu unanimitate de voturi. Domnul preşedinte 
Boştinaru anunţă membrii Comisiei că, în coordonare cu unul dintre iniţiatori, 
doamna deputat Silvia Petrovici, Biroul Comisiei a decis amânarea dezbaterii 
la cel de-al doilea proiect de Lege. 
 
 
În continuare, membrii Comisiei s-au întâlnit cu domnul Sorin Potânc, 
secretar de stat la Ministerul Industriilor şi Comerţului şi cu domnii Ion 
Busuioc, Marius Popescu, Ion Stoianov şi Cristian Banu, directori în 
Ministerul Finanţelor, care au prezentat evoluţia relaţiilor vamale, comerciale şi 
fiscale ale României cu CEFTA, CSI, Republica Moldova şi Turcia. 
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Oaspeţii au făcut prezentări de ansamblu a relaţiilor României cu statele 
menţionate, insistând asupra unor aspecte relative la exporturi şi asupra 
chestiunilor legate de evaziune şi contrabandă la frontiera de stat 
 
 
Concluzia generală a invitaţilor a fost că lipsa unui sistem informatic se resimte 
cu acuitate, fără acesta fiind imposibilă realizarea urmăririi efective a realizării 
exporturilor şi coordonarea cu poliţia de frontieră, organele vamale (din 
Bucureşti, judeţe şi de la frontieră) şi celelalte instituţii care au atribuţii în 
domeniu. 
 
 
Membrii Comisiei au apreciat ca deosebit de utilă această întâlnire, au 
mulţumit oaspeţilor pentru prezentări şi au decis să examineze într-o şedinţă 
viitoare oportunitatea adresării unei scrisori primului ministru, prin care să se 
solicite o mai bună coordonare a minsterelor şi autorităţilor implicate în 
ansamblul chestiunilor legate de frontiera de stat. 
 
 
La şedinţă au fost prezenţi 21 de deputaţi, absenţi fiind domnii Crin Antonescu 
(PNL), Ion Gherasim (PNŢCD) şi Ştefan Glăvan (PD). 
 
 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 
 

Victor Boştinaru      Iftene Pop 


