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În şedinţele din 18 şi 19 mai, membrii Comisiei au examinat Programul
activităţilor de relaţii externe ale Parlamentului României în anul 2005. Domnul
preşedinte Ştefan Glăvan a prezentat documentul aprobat de Birourile
Permanente ale celor două Camere la 6 aprilie şi a invitat membrii Comisiei să
se pronunţe asupra acestuia.

A fost convenit ca pentru acţiunile viitoare Comisia să-şi elaboreze
singură calendarul, în funcţie de priorităţile de politică externă, Uniunea
Europeană şi NATO, Republica Moldova, spaţiul pontic şi zona balcanică.
Domnii deputaţi Dumitru Bentu şi Marius Rogin au susţinut acest demers şi au
insistat asupra unor formule de delegaţii flexibile şi echilibrate.

O atenţie specială a fost acordată procesului de ratificare a Tratatului de
aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, urmând ca în funcţie
de evoluţiile din parlamentele Statelor Membre să fie organizate acţiuni de
lobby pentru susţinerea acestui demers sau pentru urgentarea procedurilor.

Doamna deputat Leonida Lari a propus membrilor Comisiei ca
parlamentarii români să aiba o participare mai consistentă la Ziua Limbii
Române care se va celebra pe 31 august la Chişinău.

Domnul deputat Octavian Ştireanu a propus trimiterea unor scrisori
comisiilor omoloage în care să semnalăm ratificarea în Parlamentul României
a Tratatului de aderare şi să exprimăm speranţa într-o ratificare cât mai rapidă.
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Totodată, a propus membrilor Comisiei să aibă întâlniri cu experţii
francezi ce derulează programul PHARE de dezvoltare instituţională la
Camera Deputaţilor, precum şi invitarea în România a parlamentarilor din
statele UE care au exprimat dubii privind aderarea României, pentru a
cunoaşte mai bine realităţile şi preocupările noastre.

La şedinţa din 18 mai au fost prezenţi 18 deputaţi, doamna Anca
Petrescu, dl Vasile Puşcaş şi dl Adrian Severin aflându-se în deplasare, iar la
şedinţa din 19 mai au fost prezenţi 19 parlamentari, în deplasare fiind doar
doamna Anca Petrescu şi dl Adrian Severin.

Secretar, Preşedinte

     Vasile Pruteanu        Ştefan  Glăvan


