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Parlamentul României
Camera Deputatilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă

 a Camerei Deputaţilor 
în perioada 11 - 14 decembrie 2001

În perioada 11 – 14 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 11 decembrie, orele 15.00, Sala Comisiei:
� Dezbaterea şi adoptarea  Proiectului de Lege pentru acceptarea unor amendamente la

Convenţia privind Organizaţia Maritimă Internaţională, adoptată la Geneva, la 6 martie
1948 (676). – raportor: dl. deputat Dumitru Bentu

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Radu Podgorean, care dă cuvântul dlui
Dumitru Bentu, pentru a prezenta membrilor Comisiei Proiectul de Lege de pe
ordinea de zi.

După prezentarea acestuia şi la propunerea raportorului, membrii Comisiei, cu
unanimitate de voturi, au avizat favorabil proiectul de Lege în forma în care acesta a
fost prezentat.

Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR):

Consideră că ar fi util ca ministrul Afacerilor Externe să fie invitat să se
întâlnească cu membrii Comisiei, la sfârşit de an, mai ales în contextul ultimelor
dezvoltări: încheierea preşedinţiei române a OSCE, eliminarea obligativităţii vizelor
pentru spaţiul Schengen. De altfel, ar trebui instituită o cutumă ca ministrul să fie
prezent la Comisie cel puţin o dată pe trimestru, iar dacă nu este în ţară, atunci măcar
secretarii de stat să facă acest lucru. Nu trebuie interpretată această propunere în mod
negativ, ca o pedeapsă, ci ca o posibilitate pe care membrii Comisiei ar avea-o să îşi
ofere sprijinul.

Domnul Radu Podgorean :

Este în principiu de acord, probabil că această întâlnire ar trebui să aibă loc în
cursul săptămânii viitoare, dar nu e de neglijat nici faptul că Guvernul îşi va angaja în
curând răspunderea în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate de un an, din
care un capitol destul de consistent va fi cel dedicat politicii externe.
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Poate că invitarea şi a unui reprezentant al Ministerului de Interne ar fi foarte
potrivită, pentru a da toate detaliile necesare cu privire la consecinţele ridicării
obligativităţii vizelor pentru spaţiul Schengen.

Ministerul Integrării Europene ar trebui şi el să fie prezent în aceeaşi măsură ca
şi cel al Afacerilor Externe.

Propunerea domniei sale este ca această întâlnire să aibă loc la începutul anului
2002, când ministrul de externe va fi eliberat de exerciţiul preşedinţiei OSCE şi va putea
prezenta şi o evaluare a acestui aspect al activităţii sale. Această posibilitate urmează
să fie examinată şi decizia să fie comunicată la viitoarea şedinţă.

Joi, 13 decembrie, orele 16.15, Sala N. Bălcescu
Aflat în România în cadrul unui turneu pe care îl întreprinde în toate statele

candidate la integrarea în NATO, Secretarul General al NATO, Lordul George
Robertson, s-a întâlnit cu preşedinţii Comisiilor parlamentare pentru politică externă şi
de apărare şi cu delegaţia parlamentară română la Adunarea Parlamentară NATO. Pe
agenda întâlnirii au figurat o prezentare a principalelor acte legislative aflate în atenţia
Parlamentului sau adoptate de către legislativ, esenţiale pentru candidatura României la
integrarea în struncturile euro-atlantice, ca spre exemplu alocările bugetare pentru
apărare, stadiul dezbaterii asupra Legii privind protecţia informaţiilor clasificate,
preconizata ratificare a Acordului SOFA cu S.U.A., precum şi o discuţie pe tema
controlului parlamentar asupra sistemului de securitate şi apărare naţională.

Ziua de vineri, 14 decembrie a.c., a fost dedicată studiului individual.
Membrii Comisiei au continuat studierea dosarului privind candidatura României  la
NATO, precum şi a documentaţiei comparative relative la exercitarea controlului
parlamentar asupra sistemului naţional de securitate şi apărare. 

La lucrări au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Miron
Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase (prim-ministru, PSD) şi Adrian Severin
(deplasare, PSD).

Radu Podgorean, Damian Brudaşcu,

Preşedinte     Secretar 
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