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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ    
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă a 

Camerei Deputaţilor din perioada 28-30 martie 2000 
 
 

Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a 
desfăşurat lucrările, în perioada 28 – 30 marie a.c., cu următoarea 
ordine de zi: 

 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiectele de Lege cu care 

este sesizată Comisia: 
 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la 
unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la 
Convenţia Internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 
aprilie 1966 şi la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, 
modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978. 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Armenia privind transportul combinat internaţional, semnat la Erevan la 3 iulie 
1998 

��Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociaţia Internaţională pentru 
Ştiinţe şi Tehnologii Cerealiere, precum şi a plăţii cotizaţiei anuale 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea 
publicului la luarea deciziei şi accesului la justiţie în probleme de mediu, semnată de 
România la Aarhus la 25 iunie 1998 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.5/1997 şi nr.8/1997 ale comitetului mixt 
din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 
(AELS) 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30 
iunie 1998 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale 
ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi 
Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine 
cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea 
Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999 (sesizare pe fond). 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului European asupra transferului 
responsabilităţii cu privire la refugiaţi, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980 
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��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă 
migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995 

��Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în 
Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea 
Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 
noiembrie 1996 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2000 pentru ratificarea 
Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 

��Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/1999 privind ratificarea 
Memorandumului de înţelegere pentru facilitarea transportului rutier internaţional de 
mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999. 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998 

��Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind 
armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
colaborarea financiară, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 1998. 

 
 

Lucrările au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, 
preşedintele Comisiei. 

 
În legătură cu primul proiect de Lege, privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele 
protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia 
internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 
încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia Internaţională 
din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 
1966 şi la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării 
de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 
februarie 1978 domnul preşedinte Boştinaru a anunţat membrii 
Comisiei că, la adresa noastră privind sesizarea pe fond a unei alte 
comisii cu acest proiect, dat fiind caracterul foarte tehnic al 
amendamentelor şi protocoalelor în discuţie, Biroul Permanent a decis 
transmiterea acestuia la Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
Domnii deputaţi Sever Meşca şi Iftene Pop, care beneficiază de o 

mare experienţă în domeniul respectiv, au susţinut adoptarea acestui 
proiect de Lege. Supus votului, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. 
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Domnul deputat Ion Mogoş a prezentat membrilor Comisiei, ca 
raportor, prevederile următoarelor proiecte de lege: 

 
��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea 

publicului la luarea deciziei şi accesului la justiţie în probleme de mediu, semnată de 
România la Aarhus la 25 iunie 1998 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului European asupra transferului 
responsabilităţii cu privire la refugiaţi, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Armenia privind transportul combinat internaţional, semnat la Erevan la 3 iulie 
1998 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30 
iunie 1998 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2000 pentru ratificarea 
Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 
Cele 5 proiecte de Lege au fost dezbătute, pe rând, şi supuse 

votului. Cu unanimitate de voturi, Comisia a avizat favorabil toate cele 
5 proiecte de Lege. 

 
Apreciindu-se ca fiind legat de ultimele trei proiecte de Lege, 

Comisia a dezbătut în continuare Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.86/1999 privind ratificarea Memorandu-
mului de înţelegere pentru facilitarea transportului rutier internaţional 
de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999.  

 
Membrii Comisiei au examinat cu atenţie argumentele pentru 

care Consiliul Legislativ nu a avizat acest proiect de Lege, ca şi pe 
cele din nota de fundamentare a Guvernului. Considerând că în 
contextul aplicării Pactului de Stabilitate în Europa Centrală şi de Sud 
Est, ca şi în cel al ultimelor evoluţii din regiune aprobarea Ordonanţei 
este deosebit de importantă şi ţinând seamă de faptul că Senatul a 
adoptat deja acest proiect de Lege, Comisia a decis avizarea sa 
favorabilă. 

 
În continuare, membrii Comisiei au dezbătut trei proiecte de 

lege ale căror domenii de aplicare sunt conexe: 
 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă 
migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995 
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��Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în 
Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea 
Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 
noiembrie 1996 
 
Apreciind importanţa adaptării legislaţiei interne la normele 

europene de mediu în vigoare, cele trei proiecte au fost adoptate cu 
unanimitate de voturi. 

 
Membrii Comisiei au dezbătut în continuare prevederile 

proiectului de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociaţia 
Internaţională pentru Ştiinţe şi Tehnologii Cerealiere, precum şi a 
plăţii cotizaţiei anuale. Proiectul a fost avizat cu unanimitate de voturi. 

 
La proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.5/1997 şi 

nr.8/1997 ale comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi 
statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) membrii 
comisiei au apreciat că ratificarea delor două Decizii nu face decât să 
aducă la zi legislaţia în relaţia cu această importantă organizaţie şi au 
decis supunerea sa spre dezbatere plenului, în forma prezentată. 

 
Tot un proiect vizând armonizarea legislaţiei cu normele 

internaţionale, proiectul de Lege pentru aderarea României la 
Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la 
frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982, a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru 
evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 
semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998, dezbătut în continuare, a 
fost apreciat ca un text clasic de Convenţie pentru evitarea dublei 
impuneri şi a fost avizat în forma prezentată. 

 
În continuare, membrii Comisiei au dezbătut prevederile 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, 
semnat la Bucureşti la 17 decembrie 1998 şi au decis în unanimitate 
avizarea sa favorabilă. 
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În finalul şedinţei, parlamentarii au discutat Proiectul de Lege 

pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale 
ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o 
parte, şi Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de 
altă parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Austria, Republicii 
Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la 
Bruxelles la 28 iunie 1999, proiect cu care Comisia este sesizată pe 
fond. 

 
Prevederile proiectului de Lege au fost fost examinate cu 

atenţie, opinia unanimă fiind că adoptarea acestuia nu ridică nici un 
fel de probleme iar necesitatea adoptării acestuia este evidentă. 

 
Comisia a decis să aştepte doar avizul Comisiei juridice pentru 

a supune plenului adoptarea sa. 
 
La şedinţe au participat 22/23 de deputaţi, absenţi motivat fiind 

deputaţii Crin Antonescu (PNL, ministru) şi Dumitru Mugurel 
Vintilă (independent) – în cele trei zile de şedinţă, respectiv Ştefan 
Glăvan (PD) şi Adrian Severin (independent), în zilele de 28 şi 29 
martie. 
 
 

       Preşedinte,      Secretar, 
 
 
         Victor Boştinaru           Iftene Pop 


