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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă

- din perioada 19-20 februarie 2002 -

În zilele de 19 şi 20 februarie a.c.,  Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 19 februarie, orele 14.30:
• Dezbaterea si avizarea Proiectului de Lege pentru ratificareaa Acordului între

România şi S.U.A. privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România,
semnat la Washington, la 30 octombrie 2001(raportor: dl. Dumitru Bentu)

• Prezentarea şi dezbaterea Planului de relaţii externe pe anul 2002

• Desemnarea componenţei nominale a Subcomisiei pentru relaţii economice
internaţionale

Miercuri, 20 februarie, orele 9.00:

• Întâlnire cu domnul Secretar de stat Vasile Puşcaş, Negociatorul-Şef al României
pentru Uniunea Europeană

• Diverse

Marţi, 19 februarie, orele 14.30, Sala Comisiei:

După ce raportorul din partea Comisiei şi reprezentanţii ministerelor prezenţi
la dezbateri au făcut cunoscute argumentele care au stat la baza realizării acestui
Acord şi oportunitatea ratificării sale printr-un proiect de lege de către Parlament,
Comisia a avizat favorabil proiectul de lege în forma în care acesta a fost prezentat.

Membrii Comisiei şi-au dat acordul pentru Planul de relaţii externe al Camerei
Deputaţilor pentru anul 2002 în forma înaintată Biroului permanent al Camerei.

La următorul punct de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au trecut la
nominalizarea membrilor Subcomisiei pentru relaţii economice internaţionale. Aceştia
sunt:

- din partea PSD: Cristian Dumitrescu, Rodica Nassar, Constantin Niculescu;
- din partea PRM: Ioan Sonea, Mihaela Ionescu;
- din partea PNL: Dorin Popescu;
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- din partea  UDMR: Zsolt Szilagyi;
- din partea PD: Mihai Stănişoară

La lucrări au fost prezenţi 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Dorel
Dorian (FCER, deplasare), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase
(prim-ministru, PSD) şi Mihai Stănişoară (PD, deplasare).

Miercuri, 20 februarie, orele 9.00, Sala Comisiei:
Răspunzând invitaţiei membrilor Comisiei, domnul secretar de stat Vasile

Puşcaş, Negociatorul Şef al României pentru Uniunea Europeană a prezentat în faţa
Comisiei stadiul negocierilor  cu Uniunea Europeană, evoluţia procesului de deschidere
a capitolelor în perioada imediat următoare, precum şi priorităţile de parcurs al acestui
important demers.

La lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Dorel
Dorian (FCER, deplasare), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase
(prim-ministru, PSD), Tiberiu Neamtu (PSD, deplasasre) si Adrian Severin (PSD,
deplasare), Mihai Stănişoară (PD, deplasare).

Radu Podgorean, Damian Brudaşcu,

Preşedinte     Secretar
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