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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 29 decembrie 1997

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 deputaţi,
fiind absenţi motivat deputaţii Ion Raţiu, Andrei Gherasim
şi Florica Raica (PNŢCD), Crin Antonescu şi Octavian Bot
(PNL), Ioan Sonea (PUNR) şi Mugurel Vintilă (independent).

Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedinţii
Comisiilor, domnii Ghiorghi Prisăcaru şi Victor Boştinaru.
Comisiile au adoptat următoarea ordine de zi:

• audierea domnului Andrei Pleşu, candidat pentru funcţia
de Ministru al Afacerilor Externe:

Domnul Andrei Pleşu a prezentat principalele
priorităţi ale mandatului său iar deputaţii şi senatorii
au pus întrebări candidatului şi au făcut comentarii.

În urma audierii, în conformitate cu art. 72 alin. 2
din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului, comisiile au avizat favorabil candidatura
domnului Andrei Pleşu la funcţia de Ministru al Afacerilor
Externe.

În ziua de 30 decembrie 1997, Comisia pentru politică
externă a Camerei Deputaţilor a examinat un număr de 6
proiecte legislative:

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de împrumut dintre
România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei,
semnat la Paris la 1 octombrie 1997 - procedură de urgenţă .

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.71 din 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la
Washington la 2 octombrie 1997. - procedură de urgenţă -



 2

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial şi de
Cooperare Economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Venezuela, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1996.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene,
semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile
rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti
la 31 mai 1995.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul
României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri
şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,
semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997.

În urma examinării şi dezbaterii celor 6 proiecte
legislative, membrii Comisiei le-au avizat favorabil în
unanimitate şi au propus supunerea lor plenului, în forma
în care au fost prezentate.

Preşedinte, Secretar,

Victor Boştinaru Iftene Pop


