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SINTEZA 
lucrarilor sedintei comune a Comisiilor pentru politica externa 

din Senat si Camera Deputatilor din 17 noiembrie 1999 
 

- Senat, Sala de Marmura, orele 9.30 - 
 
 
 
Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei 

Deputatilor si-au desfasurat lucrarile în sedinta comuna, cu urmatoarea 
ordine de zi: 

 
- Audierea domnului Alexandru Cornea pentru postul de 

ambasador al României la Kiev; 
 
- Întâlnire cu Excelenta Sa, domnul Blagoj Zasov, Ambasadorul 

Republicii Macedonia la Bucuresti; 
 
- Întâlnire cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor, Agentiei   
- Române pentru Dezvoltare, Bancii Nationale si MAE cu privire la 

situatia creantelor României fata de Suedia; 
 
 
Numai Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor : 
 
- 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). 
 
- Diverse 
 



 
 

În urma audierii, candidatura domnului Alexandru Cornea pentru 
postul de ambasador al României la Kiev a primit avizul favorabil al celor 
doua Comisii cu 19 voturi pentru si 1 împotriva. 

 
 
Excelenta Sa, domnul Blagoj Zasov, Ambasadorul Republicii 

Macedonia la Bucuresti, a facut o prezentare detaliata a prioritatilor 
politicii externe si interne din Republica Macedonia si a situatiei din  
spatiul fostei Yugoslavii. Membrii celor doua Comisii au adresat întrebari 
oaspetelui sau au facut comentarii. 

 
În urma întâlnirii, cele doua Comisii au decis sa solicite Grupului 

Român la Uniunea Interparlamentara urgentarea demersurilor pentru 
crearea în Parlamentul României a Grupului parlamentar de prietenie cu 
Macedonia. 

 
 
Domnul ministru Remes si, în continuare, reprezentantii 

Ministerului Afacerilor Externe, Bancii Nationale si Agentiei Române de 
Dezvoltare au prezentat pe larg situatia creantelor pe care România Ie 
are fata de Suedia si a negocierilor în curs asupra acestora. 

 
Întruniti în sedinta separata, membrii Comisiei pentru politica 

externa a Camerei Deputatilor au amânat pentru sedinta viitoare 
discutarea proiectului 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. 

 
La sedinta au participat 21 de deputati, absenti motivat fiind 

deputatii Crin Antonescu (PNL, ministru), Dan Matei Agathon (PDSR), 
Gheorghe Ceausescu, Petru Dugulescu, Lia Andreea Galic, Florica 
Raica si lon Ratiu (PNTCD), precum si Adrian Severin (independent). 

 
 
  

        Presedinte,      Secretar, 
 
 

            Victor Bostinaru        Iftene Pop 


