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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor 

din 4 noiembrie 1998 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 noiembrie 
1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 

şi Guvernul Republicii federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1997.  Raportor – dl. deputat Dan Ghibernea 

2. Dezbaterea, în primă lectură, a următoarelor proiecte de Lege: 

• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Georgiei 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi 
pe capital, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 1997: Raportor – dl. deputat Ion Pârgaru.  

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/1998 pentru ratificarea 
Acordului european privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (AGN), adoptat la 
Geneva la 19 ianuarie 1996: Raportor – dl. deputat Romulus Neagu. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/1998 pentru ratificarea 
Protocolului la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internaţional combinat 
şi instalaţii conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la 
17 ianuarie 1997: Raportor – dl. deputat Romulus Neagu. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.115/1998 pentru aderarea 
României la Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de 
Conferinţa internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia 
Maritimă Internaţională la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979: Raportor – dl. deputat Iftene 
Pop. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/1998 pentru aprobarea 
prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 şi la 
extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Trans-
Europene Nord Sud (TEM), semnat la Geneva la data de 18 decembrie 1991: Raportor – dl. 
deputat Romulus Neagu. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/1998 pentru ratificarea 
Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale 
vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 
1997: Raportor – dl. deputat Ion Pârgaru. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea 
anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul 
pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului 
Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998: Raportor – dl. deputat Ion Pârgaru. 
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• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea 

Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori 
dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare 
pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998: Raportor – dl. deputat Ion Pârgaru. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României 
la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) şi 14 (3)b) ale Acordului european din 30 
septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat 
la Geneva la 28 octombrie 1993: Raportor – dl. deputat Romulus Neagu. 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea 
anexei la Legea nr.156/1998 pentru ratifcarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul 
pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, 
semnat la Tokyo la 27 februarie 1998: Raportor – dna deputat Silvia Petrovici.  

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României 
la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la 
mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la 
Geneva la 1 septembrie 1970: Raportor – dl. deputat Iftene Pop. 

3. Întâlnire cu dl. Mugur Vasiliu Pavel, subsecretar de stat pentru relaţiile cu românii de 
pretutindeni, Departementul Informaţiilor Publice, Guvernul României 

4. Diverse 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 
Antonescu (PNL) – ministru, Sergiu Cunescu (PSDR), Ion Gherasim (PNŢCD), Sever 
Meşca (PRM), Adrian Severin (PD), Szilagyi Zsolt (UDMR) şi Dumitru Vintilă 
(independent) – aflaţi în deplasări oficiale ale Camerei Deputaţilor.  
 
Lucrările au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, preşedintele Comisiei. 
 
În urma rapoartelor prezentate de domnii deputaţi Dan Ghibernea, Ion Pârgaru şi 
Iftene Pop, membrii Comisiei au avizat favorabil următoarele proiecte de Lege: 
 
��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 
noiembrie 1997.   

��Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Georgiei 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi 
pe capital, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 1997.  

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.115/1998 pentru aderarea 
României la Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de 
Conferinţa internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia 
Maritimă Internaţională la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979. 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/1998 pentru ratificarea 
Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale 
vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 
1997. 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea 
anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul 
pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului 
Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998. 
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��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea 
Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori 
dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare 
pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998. 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României 
la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la 
mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la 
Geneva la 1 septembrie 1970. 

Dezbaterea celorlalte proiecte de Lege a fost amânată pentru şedinţa viitoare. 

În continuare, Comisia a avut o întâlnire cu dl. Mugur Vasiliu Pavel, subsecretar de 
stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Departementul Informaţiilor Publice 
din Guvernul României.  
 
Domnul Mugur Vasiliu Pavel a prezentat membrilor Comisiei un raport privind 
activitatea pe anul acesta şi a prezentat strategii şi programe de sprijinire a 
comunităţilor româneşti. S-a subliniat de către membrii Comisiei necesitatea urgentării 
creerii unui organism care să coordoneze ansamblul relaţiilor cu diaspora,  pentru 
stabilirea unei strategii unitare şi a unui cadru juridic adecvat. 
 
Domnul subsecretar de stat a prezentat în detaliu aspecte de la ultima întâlnire a 
Comisiei Mixte care a avut loc la Budapesta. Comisia a decis să ceară Primului 
Ministru să ia o poziţie oficială referitoare la aspectele semnalate şi să grăbească 
introducerea pe ordinea de zi a Guvernului a cadrului instituţional care să gestioneze 
relaţiile cu românii din afara graniţelor.  
 
 
 
       Preşedinte               Secretar 
 
 
                          Victor Boştinaru                                      Iftene Pop 
 


