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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă  

din Senat  şi Camera Deputaţilor din 15 septembrie 1999 
 

- Senat, Sala de Marmură, orele 09.30 - 
 
 
 

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună, cu următoarea ordine de zi: 
 
ora 9.30 
��Audierea doamnei deputat Silvia Petrovici, pentru postul de ambasador al 

României în Regatul Thailanda şi în Republica Democratică Laos. 
 
ora 10.30 
��analiza anuală a misiunilor diplomatice ale României, a situaţiei financiare 

generale a MAE, precum şi a criteriilor de recrutare a personalului 
diplomatic (invitat, domnul Ioan Pascu, Secretar de Stat  MAE) 

 
ora 12.00 
��desemnare de raportori pentru următoarele Proiecte de Legi (numai 

membrii Comisiei din Camera Deputaţilor): 
 

- Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 
semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998. 

- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 
pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent 
la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune. 

 
��Diverse 
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În urma audierii şi a numărării voturilor, candidatura doamnei Silvia 

Petrovici a fost avizată favorabil cu 24 de voturi pentru şi 5 împotrivă. 
 
 În continuare, membrii celor două Comisii au audiat pe domnul Ion 
Pascu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, care a făcut o 
prezentare exhaustivă a priorităţilor politicii externe, a rezultatelor analizei 
efectuate cu ocazia întâlnirii anuale a ministrului cu şefii misiunilor diplomatice 
ale României, a situaţiei financiare generale a MAE, precum şi a criteriilor de 
recrutare a personalului diplomatic. 
 
 Parlamentarii celor două Comisii au decis, cu unanimitate de voturi, să 
sprijine demersurile MAE pentru rezolvarea crizei financiare în care se 
găseşte, la nevoie prin întâlniri cu primul ministru şi ministrul finanţelor. 
 
 Întrunită în şedinţă separată, Comisia pentru politică externă a desemnat 
raportorii pentru cele două proiecte de Lege cu care este sesizată, în persoana 
domnilor deputaţi Mihai Baciu şi Ştefan Glăvan. 
 
 Domnul deputat Iftene Pop a prezentat membrilor Comisiei o scrisoare a 
domnului Ion Razlog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prin care se 
solicita acordarea de burse de studii în România şi pentru elevii provenind din 
şcolile din Transnistria. Comisia a votat în unanimitate susţinerea acestui 
demers.  
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Boştinaru şi 
de domnul senator Ghorghi Prisăcaru. 
 

La şedinţă au participat 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Ion 
Raţiu (PNŢCD, deplasare), Crin Antonescu (PNL, ministru), Adrian Severin 
(independent) şi Mugurel Vintilă  (independent). 
 
 
  

       Preşedinte,      Secretar, 
 
 

          Victor Boştinaru                      Iftene Pop 
 
 


