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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES-VERBAL

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă

1-2 martie 2005

În perioada 1-2 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 1 martie, orele 14.00  - Sala Comisiei
Desemnarea reprezentanţilor Comisiei la  prima sesiune a Adunării

Parlamentare Euro-Mediteraneene, Cairo, 12-15 martie 2005.
Domnul preşedinte Ştefan Glăvan a propus  membrilor Comisiei  pe doamna

deputat Anca Petrescu (P.R.M.) şi domnul deputat Cezar Florin Preda (P.D.).
Propunerea a fost supusă la vot, întrunind unanimitate.

Domnul deputat Dumitru Bentu (P.S.D.) a făcut propunerea de a se aplica
principiul rotaţiei în ceea ce priveşte desemnarea participării membrilor Comisiei la
diverse acţiuni. Propunerea formulată a obţinut asentimentul tuturor, făcându-se
menţiunea ca următorii participanţi să fie reprezentanţii grupurilor parlamentare
P.N.L. şi P.S.D.

Au fost prezenţi 20 de deputaţi, absent motivat fiind domnul deputat Adrian
Severin (PSD, deplasare).

Miercuri, 2 martie, orele 11.00  - şedinţă comună a Comisiilor pentru
politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor (Senat, Sala de Marmură)

Întâlnire cu domnul Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de externe al
României

Au participat ca invitaţi, alături de ministrul Ungureanu, domnii: Ferdinand
Nagy, Secretar de stat, Comisar general al Secţiunii române pentru EXPO 2005,
Valentin Naumescu,  Secretar de stat pentru diplomaţie publică, Anton Niculescu,

Administrator
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Secretar de stat pentru reformă şi cooperare instituţională şi doamna Elena Paris,
consilier al ministrului.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea Geoană.
Domnul ministru Ungureanu a ţinut să precizeze că în politica externă a

României nu sunt schimbări în construcţie şi constituţie, ci există nişte modelări pe
anumite proiecte, ţinând cont de anumite sensibilităţi. Domnul ministru a trecut la
dezvoltarea principalelor teme de interes, şi anume:

 Republica Moldova;
 Marea Neagră;
 Ucraina;
 Regiunea Balcanilor;
 Dialogul Mediteranean;
 Kosovo;
 Transnistria;
 Federaţia Rusă;
 Relaţiile României cu UE.

Au făcut aprecieri şi comentarii, cerând lămurirea unor aspecte, domnii:
senator Mircea Geoană, deputat Ştefan Glăvan, deputat Titus Corlăţean, senator
Eugen Mihăescu, senator Cristian Diaconescu, deputat Vasile Puşcaş, deputat Anca
Petrescu, senator Corina Creţu, deputat Leonida Iorga Lari.

Au fost prezenţi 20 de deputaţi, absent motivat fiind domnul Adrian Severin
(PSD, deplasare).

       Preşedinte,             Secretar,

     Ştefan Glăvan                   Vasile Pruteanu
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