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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ    
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă a  

Camerei Deputaţilor din 2 februarie 2000 
 

- Palatul Parlamentului, Sala Comisiei, orele 10.00 – 
 

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu 
următoarea ordine de zi: 
 

1. agenda Comisiei pentru următoarele luni 
2. alegeri pentru completarea Biroului Comisiei 

 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
  
- declară deschise lucrările Comisiei şi propune un moment de reculegere în memoria 

domnului Ion Raţiu. 
- propune apoi completarea Biroului Comisiei, descompletat prin decesul domnului 

Ion Raţiu, fost vicepreşedinte al Comisiei. 
 
Domnul  Ionuţ Gherasim (PNŢCD) : 
 
- conform înţelegerilor  dintre grupurile parlamentare, prezintă propunerea grupului 

parlamentar al PNŢCD pentru postul de vicepreşedinte, în persoana domnului  
Gheorghe Ceauşescu. 

- Se supune la vot. 
- în unanimitate, membrii Comisiei au votat desemnarea domnului Gheorghe 

Ceauşescu în funcţia de vicepreşedinte în Biroul Comisiei pentru Politică Externă. 
 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- Prezintă agenda Comisiei pentru următoarele luni 
 
februarie 2000 
     
8 februarie 2000 
orele 11.00 - întâlnire Umberto Ranieri, Secretar de stat în 

MAE Italian 
9 februarie 2000 
orele 10.00 - întâlnire cu  E.S. dl. Augusto Seabra, 

ambasadorul Portugaliei la Bucureşti 
orele 15.00 - întâlnire cu dl. Jan Kubis, Secr.Gen. OSCE 
 
10 februarie 2000  



 2

orele 15.45 - masă rotundă cu Secretatul General al 
NATO, lordul George Robertson  
      

21-23 februarie 2000 - Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor pentru 
politică externă din statele sud-est europene, 
Sinaia  

Martie 2000 
 
2-4 martie 2000, - vizita delegaţiei comisiei omologe din 

Slovacia 
 
Vizite proiectate ale Comisiei la invitaţia Comisiilor omologe : 
 
Martie:      Praga, Paris 
 
Aprilie:      Kiev (restanţă din 1999) Ankara, Washington 
 
Mai      Alger (restanţă din 1999) 
 
Iunie:       Varsovia (27-29 iunie, confirmată) 
 
 
- de asemenea, comunică colegilor membri ai Comisiei faptul că a început deja 

redactarea unor documentare de către Departamentul de Informare Parlamentară, 
la solicitarea Biroului Comisiei, documentare necesare bunei desfăşurări a 
acvtivităţii acesteia: 

 
- documentar relaţii România -  Israel 
- documentar relaţii România - Portugalia  
- documentar OSCE 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- propune o reuniune a Comisiei împreună cu Comisia de integrare cu privire la 

legislaţia vizelor  şi a frontierelor, în lumina propunerii Comisiei Europene de a  
scoate România de pe lista neagră a vizelor Schengen 

- propune o dezbatere, sub auspiciile Comisiei de politică externă, pe tema  politicii 
externe de apărare şi securitate europeană. 

 
La şedinţă au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 

Antonescu (PNL, ministru), Petru Dugulescu (PNŢCD), Ion Pârgaru (PDSR), şi 
Mugurel Vintilă  (independent). 
 
  

       Preşedinte,      Secretar, 

         Victor Boştinaru            Iftene Pop 


