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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă  a Camerei Deputaţilor  

din 7-9 aprilie  1998 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în perioada 7-9 aprilie 1998, 
cu următoarea ordine de zi : 
 
I. Marţi, 7 aprilie 1998: 
 
1. Continuarea studiului şi a discuţiilor pe marginea proiectului de buget pe 1998. 
2. Diverse  
 
II. Miercuri, 8 aprilie 1998 : 
 
1. Discutarea Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a Constituţiei 

Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări – continuarea dezbaterilor. 
 
 
III. Joi, 2 aprilie 1998 : 
  
1. Întâlnire cu specialiştii din cadrul MAE pe probleme de spaţiu - Federaţia Rusă: 
 

��invitaţi – reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe. 
 
 
 
I. Marţi, 7 aprilie 1998: 
 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Victor Boştinaru prezintă plenului 
ordinea de zi, care e adoptată în unanimitate; 
 

Au fost abordate şi discutate următoarele : 
 

��alocarea din PIB procentual mai mică decât în 1997 : 0.08 %, faţă de 0.11% ; 
 

��cifra prevăzută la capitolul cheltuieli materiale : 15,7%; 
 

��comparativ cu 1997, structura bugetului; 
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��rambursările de credite -17% (aprox. 7,7 miliarde lei) şi, în consecinţă, 

posibilitatea ca MAE să-şi achite unele contracte anterioare; 
 

��căutarea de soluţii cu privire la ameliorarea sistemului de salarizare a angajaţilor 
MAE; 

 
��îmbunătăţirea sistemului existent de decontare al cheltuielilor, destul de greoi şi 

care antrenează pierderi. 
 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  
Crin Antonescu (PNL – ministru) şi Ion Mogoş (PNL).  
 
 
 
 II. Miercuri, 8 aprilie 1998 : 
 

In deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Victor Boştinaru prezintă plenului 
unicul punct de pe ordinea de zi, adoptată în unanimitate; 
 

Pentru discutarea Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a 
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări, domnul deputat Romulus 
Neagu, care a fost desemnat raportor pentru acest proiect de Lege, a prezentat 
membrilor Comisiei principalele prevederi ale Legii şi a argumentat necesitatea 
adoptării Constituţiei OIM. În continuarea dezbaterilor, membrii Comisiei au examinat 
în detaliu proiectul de Lege menţionat şi au convenit să voteze asupra lui ăntr+o 
şedinţă viitoare. 
 
 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii  Crin Antonescu (PNL – ministru) şi Ion Mogoş (PNL).  
 
 
III. Joi, 2 aprilie 1998 : 
  
 

Întâlnire cu specialiştii din cadrul MAE pe probleme de spaţiu - Federaţia Rusă;  
 
��invitaţi : domnii Ion Dinucu, ministru-consilier, şi Sorin Vasile, director în 

MAE. 
 
A fost examinat stadiul negocierilor politice şi ansamblul relaţiilor cu Federaţia 

Rusă, accentuându-se necesitatea stimulării cooperării economice. Membrii Comisiei 
au subliniat următoarele idei: 

 
��Necesitatea finalizării negocierilor la Tratatul bilateral; 
 



 3

��a fost evaluată situaţia politică şi economică din Rusia; 
 
��formarea unei Comisii Mixte care să examineze problema Tezaurului şi 

eventualitatea menţionării acesteia în Tratat; 
 

��prezentarea cu claritate, în discuţiile cu partea rusă, a ideii că opţiunea 
noastră de integrare în NATO nu este îndreptată împotriva Federaţiei Ruse şi 
sublinierea dorinţei părţii române de a avea bune relaţii cu Rusia; 

 
��necesitatea intăririi colaborării economice, fără a se crea un monopol pentru 

anumite ramuri (exemplu - investiţiile masive în industria petrolului); 
Pentru aceasta, a fost convenită organizarea, în cursul săptămânii 

viitoare, a unei noi întâlniri la care să fie invitaţi reprezentanţi ai Comisiilor 
pentru buget şi pentru industrii din Camera Deputaţilor, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Industriilor şi Comerţului, precum şi ai 
principalelor bănci. 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat fiind 

deputaţii Crin Antonescu (PNL – ministru) şi Ion Mogoş (PNL).  
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


