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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din 29 aprilie 1998 
 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 aprilie 1998, 
cu următoarea  ordine  de zi: 
 
I. Desemnare de raportori 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale  a Muncii nr. 
105/1957 privind abolirea muncii forţate. 

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. 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Populară 
Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996. 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată la 
Strasbourg la 16 noiembrie 1989. 

 



II. Diverse :  
��programul vizitei delegaţiei Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, 

programată să aibă loc începând din data de 11 mai a.c. ; 
��concluzii la întâlnirea Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor cu dl. 

Col. R.G. Hürner, Preşedintele Asociaţiei Atlantice Belgiene; 
��ultimele detalii privind delegaţia Comisiei ce se va deplasa la Moscova, la invitaţia 

Dumei de Stat. 
 
 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii  Crin Antonescu (PNL – ministru), Sever Meşca (PRM), şi Dorin Mihai 
(PNTCD).  

 
 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


