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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă  
din 9, 10 şi 11 februarie 1998 

 
Comisia pentru Politică Externă  şi-a desfăşurat  lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 februarie 

1998, cu următoarea ordine de zi : 

• µ dezbaterea propunerii legislative privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate; 

• µ aspecte ale procesului de integrare a României în structurile euro-atlantice; 

• µ analiza  necesitatăţii şi posibilităţile de a realiza o structură cu personalitate juridică 
formată din cele deja existente, respectiv Centrul Euro-Atlantic şi Consiliul Atlantic 
România ; 

• µ audierea domnului secretar de stat Lazăr Comănescu, în vederea numirii acestuia în 
funcţia de ambasador al României la NATO, cu sediul la Bruxelles. 

La lucrările şedinţei din 9 februarie, au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii Ion Raţiu (PNTCD), Crin Antonescu (PNL - ministru), Sever Meşca (PRM), şi  
Petru Dugulescu (PNTCD), în 10 februarie  -  24 de deputaţi, fiind absenţi motivat deputaţii 
Crin Antonescu (PNL - ministru), Sever Meşca (PRM), Mugurel Vintilă (independent) şi 
Petru Dugulescu (PNTCD), iar în 11 februarie - 26 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii 
Crin Antonescu (PNL - ministru), Sever Meşca (PRM), şi Petru Dugulescu (PNTCD). 

În urma examinării propunerii legislative privind acordarea de compensaţii sau 
despăgubiri cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, conform celor stabilite la 
şedinţa precedentă, săptămîna viitoare va fi prezentat un raport asupra acestui proiect 
legislativ, de către domnul deputat Sever Meşca, urmând ca acesta să fie coroborat cu avizele 
ce vor fi primite de la celelalte comisii sesizate. 

Deputaţii au mai discutat aspecte ale procesului de integrare a României în structurile 
europene şi euro-atlantice,  analizând în special  necesitatea şi posibilităţile reale de a realiza o 
structură cu personalitate juridică formată din cele deja existente, respectiv Centrul Euro-
Atlantic şi Consiliul Atlantic România. 

În ziua de 11 februarie 1998,  lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu 
Comisia pentru Politică Externă a Senatului. Comisiile au avizat favorabil numirea domnului 
Lazăr Comănescu în postul de ambasador al României la NATO. 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


