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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă  a Camerei Deputaţilor  

din 6 mai   1998 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 mai 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
I. Prezentarea rapoartelor pentru următoarele proiecte de Legi : 
 
1. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia cu privire la marcajul 

explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 
1991. – raportor: domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar 
dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Republicii 
Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997. – raportor : domnul Mihai Baciu (PD-
USD) 

3. Proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul 
Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu 
privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995. – raportor : 
domnul Dorel Dorian (FCER) 

4. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
combaterea deşertificării în acele ţări care sunt afectate grav de secetă şi/sau 
deşertificare, mai ales în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994. – raportor : 
domnul Dorel Dorian (FCER) 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a protocolului referitor la 
amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, adoptat la Montreal la 10 
mai 1984. – raportor : domnul Şerban Mihăilescu (PDSR)) 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate – raportor : domnul Sergiu Cunescu 
(PSDR-USD) 

7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea 
actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, 
suplimentar la Convenţia încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind 
reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile, adoptat la 
Montreal la 24 februarie 1988. – raportor : domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Populară 
Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996. – raportor :  domnul 
Ion Pârgaru (PDSR) 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată la 
Strasbourg la 16 noiembrie 1989. – raportor : doamna Silvia Petrovici (PNTCD). 
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10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Georgiei privind promovarea şi protejarea recoprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti la 11 decembrie 1997 – raportor : domnul Ion Pârgaru (PDSR). 

 
II. Diverse  
 
 
Domnul Ion Raţiu a supus spre aprobare ordinea de zi, care a fost adoptată în 
unanimitate. 
 
 
I.  
 

1. Domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) 
- Prezintă rapoartele asupra următoarelor Proiecte de Lege : 

��Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia cu privire la marcajul 
explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 
1991. 

��Proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a protocolului referitor la 
amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, adoptat la Montreal la 10 
mai 1984. 

��Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea 
actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, 
suplimentar la Convenţia încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind 
reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile, adoptat la 
Montreal la 24 februarie 1988. 

 

- se referă la toate cele trei proiecte de lege ce privesc domeniul aviaţiei; 

- România este parte semnatară a Convenţiei  de la Chicago, care suportă modificări şi 
amendamente când se petrec evenimente deosebite; 

- Aderarea la această Convenţie este absolut obligatorie, în special datorită necesităţii 
imperioase de a se evita fenomenele de violenţă în domeniul vizat; 

- Aceste Proiecte de Lege au fost deja aprobate de către Senat; 

- Propune Comisiei să dea aviz favorabil acestora. 

 

Domnul Ion Raţiu (PNTCD) : 
 
- Supune la vot avizarea proiectelor de lege menţionate. 
 
Membrii Comisiei au votat în unanimitate avizarea favorabilă a acestora. 
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Domnul Mihai Baciu (PD-USD) : 
 
- Prezintă raportul privitor la Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 

cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi 
Ministerul Apărării Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997. 

- Precizează că respectiva iniţiativă legislativă vizează direct cooperarea militară româno-
italiană; 

- Menţionează faptul că importantă este durata acordului este de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire cu încă unul ; 

- De asemenea, subliniază faptul că ratificarea acestui acord  are o  strânsă legătură cu 
implicarea directă a României în Parteneriatul pentru Pace, Italia fiind o forţă NATO cu 
care România are relaţii speciale; 

- Propune avizarea favorabilă a prezentului proiect de lege. 
 

Domnul Ion Raţiu (PNTCD) : 
- Supune la vot avizarea proiectului de lege menţionat. 
 
În unanimitate, membrii Comisiei au votat aviz favorabil pentru acest proiect. 
 
Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
Prezintă rapoartele referitoare la următoarele proiecte de lege : 
 

��Proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de 
Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul 
forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995. 

��Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
combaterea deşertificării în acele ţări care sunt afectate grav de secetă şi/sau deşertificare, 
mai ales în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994; 

- Primul proiect de lege a fost deja semnat în luna iunie 1995 şi ratificat prin Legea no. 
23/1996; 

- Este deci un act normativ în vigoare; 

- El priveşte supunerea la legislaţia statului respectiv, în speţă a statului român  în cazul 
operaţiunilor efectuate de state membre ale Tratatului Atlanticului de Nord şi ale 
Parteneriatului pentru Pace pe teritoriul acestuia; 

- Acest proiect a fost deja aprobat de Senatul României în luna aprilie a acestui an; 

- Prin conţinutul său, favorizează în mod evident apropierea dintre România şi structurile 
NATO; 

- Stabileşte  cadrul juridic al acestor activităţi (acţiuni); 

- Socoteşte această ratificare foarte oportună şi solicită membrilor Comisiei avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, acesta corespunzând întrutotul intereselor naţionale ale 
României. 
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Domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) : 

- atrage atenţia plenului Comisiei asupra unei observaţii, pe care domnia sa o socoteşte 
pertinentă, făcută de Consiliul Legislativ : 

��la capitolul “Accidente”, este menţionat că orice fel de evenimente negative care privesc 
deteriorarea unei proprietăţi publice nu beneficiază de posibilitatea de a emite vreo 
pretenţie; 

��Dacă este îns vorba de proprietate privată, atunci se negociază; 

��Propune ca în orice caz, indiferent de forma de proprietate care a suferit deteriorarea, să 
existe posibilitatea de negociere a despăgubirilor; 

��Subliniază că acesta este doar un punct de vedere personal, pe care nu îl susţine neapărat; 

Domnul Dorel Dorian (FCER) : 

Are cunoştinţă de faptul că această chestiune a fost ridicată şi în cadrul Senatului, asupăra 
căreia s-a convenit să prevaleze întotdeauna legislaţia românească în domeniu. 

 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- În mod implicit, la producerea unei pagube asupra unui bun, aplicarea legislaţiei române 

presupune despăgubire. 
 

 Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- consideră de asemenea observaţia ca pertinentă, dar proiectul a fost deja avizat favorabil 

de către toate instanţele interesate; 
- de asemenea, există o serie întreagă de prevederi în legislaţia română care sunt cuprinse în 

articolul 51 al respectivului proiect; 
- art. 52 chiar oferă posibilitatea de acoperire juridică; 
- de menţionat că şi la capitolul “Dispoziţii finale” se mai precizează faptul că pentru 

fiecare situaţie sau acţiune se încheie un acord special  separat. 
 
Domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) : 
 
- a ridicat această problemă pentru că e sigur că în plen se va găsi cineva care să se sesizeze 

de observaţia Consiliului Legislativ. 
 
 
Domnul Ion Raţiu  (PNTCD) : 
 
- Supune la vot avizarea proiectului de lege. 
 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege  pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la 
Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu 
privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 a fost avizat favorabil de 
către Comisie. 
 
- În ce priveşte raportul privind cel de-al doilea proiect de lege, domnul Dorel Dorian se 

referă la următoarele aspecte : 
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- Este un acord încheiat în iunie 1994, cu referire la convenţii existente deja, dar într-o 
formă mai simplă; 

- Priveşte în special statele din zona Africii, cele mai expuse fenomenului deşertificării 
şi suferind efectele dezastruoase ale acestuia; 

- Acordul menţionează o colaborare ştiinţifică între statele semnatare pentru prevenirea 
acestor efecte; 

- Pentru România, nu este decât un proiect preventiv, privind eventualitatea unor situaţii 
ce pot interveni în următoarele decenii; 

- În cazuri de o asemena extremitate, se poate deci solicita ajutorul statelor semnatare 
ale  acestui Acord; 

- Propune membrilor Comisiei să voteze pentru avizarea favorabilă a acestui proiect de 
lege. 

 
Domnul Ion Raţiu supune la vot avizarea proiectului menţionat. 
 
În unanimitate, proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite 
pentru combaterea deşertificării în acele ţări care sunt afectate grav de secetă şi/sau 
deşertificare, mai ales în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994  a fost avizat favorabil de 
către Comisie. 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR-USD) : 
 
- prezintă Comisiei raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate; 
- Convenţia este în vigoare din 1959; 
- Există un Decret/lege no. 213 din 1957 privind o ratificare; 
- Prezentul Proiect de Lege este o măsură concretă de asumare a poziţiei României privind 

respectarea de către aceasta a drepturilor omului; 
- Datorită caracterului şi importanţei armonizării la  acest tip de legislaţie internaţională, 

păropune avizarea favorabilă a acestuia. 
 
Domnul Ion Raţiu supune la vot avizarea proiectului menţionat. 
 
- În unanimitate, proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate a primit aviz favorabil din partea 
Comisiei. 

 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- prezintă raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 

Republica Populară Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996; 
- în opinia domniei sale, această ratificare vine poate cam târziu, avându-se în vedere actele 

antisociale săvârşite de cetăţeni chinezi pe teritoriul României; 
- proiectul a vost deja avizat de către Senat; 
- solicită avizarea lui favorabilă;  
 
În unanimitate, Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Populară Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996 a fost avizat 
favorabil de către membrii Comisiei. 
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Doamna Silvia Petrovici (PNTCD) : 
 
- prezintă raportul privind Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei împotriva 

dopajului, adoptată la Strasbourg la 16 noiembrie 1989; 
- menţionează că, o dată cu admiterea României în Consiliul Europei, în 1993, au început şi 

eforturile de armonizare a legislaţiei româneşti cu cea europeană; 
- o raportare conformă poate fi socotită adoptarea Convenţiei  din 1994 de la Strasbourg; 
- sportul trebuie să joace un rol important în ocrotirea sănătăţii şi să constituie un factor de 

promovare a valorilor morale; 
- dopajul pune în pericol principiile Cartei ONU; 
- ratificarea solicitată creează cadrul propice înfiinţării şi dotării laboratoarelor anti-doping; 
- este important de menţionat anexa la Convenţie, care conţine clasele farmacologice 

dopante şi formele de dopaj; 
- Consiliul legislativ areo observaţie cu privire la titlu; 
- De asemenea, trebuie atrasă atenţia asupra unor inadvertenţe în traducerea din limba 

engleză în limba română a textului Convenţiei, mai exact fiind vorba de inexactitatea sau 
neconsacrarea unor termeni; 

- Propune plenului Comisiei să voteze favorabil avizarea acestui proiect legislativ. 
 
Cu unanimitate de voturi, Comisia a avizat favorabil adoptarea Proiectului de Lege pentru 
ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată la Strasbourg la 16 noiembrie 1989.  
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- prezintă raportul privind  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Georgiei privind promovarea şi protejarea recoprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997; 

 
- ca singură observaţie, domnia-sa menţionează şi în acest caz faptul că a întâlnit 

neconcordanţe de traducere din engleză în română; 
 
- propune avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
În unanimitate, membrii Comisiei au avizat favorabil Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997. 
 
 
II. 
 
- în cadrul celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi, domnul Iftene Pop aduce la 

cunoştinţa membrilor Comisiei dorinţa domnului Ungureanu, reprezentând Fundaţia 
Culturală din Basarabia  de a se întâlni cu aceştia, pentru a-şi exprima punctul de vedere, 
atât cel personal, cât şi cel al organismelor din care face parte; 

- membrii Comisiei au fost de acord cu organizarea unei asemenea întâlniri în intervalul a 
două sau trei săptămâni. 

 
Domnul Mihai Dorin (PNTCD) : 
 
- profită de prilejul de a se putea adresa tuturor colegilor de Comisie pentru a-şi reînnoi 

invitaţia către aceştia de a participa la Simpozionul organizat la Iaşi, în perioada 16-17 mai 
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a.c., cu tema :”Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale”, de Fundaţia 
“Petre Andrei”. 

 
Domnul Ion Raţiu  :  
 
- anunţând membrii Comisiei că săptămâna viitoare, datorită discutării în plen a Legii 

Bugetului pentru 1998, nu va avea loc şedinţa Comisiei, declară închise lucrările şedinţei 
prezente. 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  

Victor Boştinaru (PD-USD), Crin Antonescu (PNL – ministru), Ştefan Glăvan (PD-USD) şi 
Szilaghyi Zolt (UDMR).  

 
 

 

 

 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru       Iftene Pop 


