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Parlamentul României
Camera Deputatilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
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

La propunerea raportorului, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au avizat
favorabil proiectul de Lege în forma în care acesta a fost prezentat.

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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