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 Astăzi, 8 iunie 1998, începând cu ora 15:30, membrii Comisiei pentru 
Integrare Europeană au primit vizita următoarelor delegaţii: 
 

• ℘ 15:30 - 16:30 vizita delegaţiei Comisiei de Politică Externă a 
Parlamentului Sloveniei  

• ℘ 16:30 - 17:30 vizita delegaţiei Comisiei Juridice a Bundestag-ului 
German 

 
Din partea Comisiei pentru Integrare Europeană au participat la întâlniri: 

Doamna deputat Mariana Stoica - Preşedinte, doamna deputat Hildegard Puwak - 
vicepreşedinte, domnul deputat Mircea Mihai Munteanu - vicepreşedinte, domnul 
deputat Constantin Băbălău - secretar, domnul senator Mihail Bălănescu - secretar 
şi membri ai comisiei : deputat Anamaria Biriş, deputat Nicolae Bud, deputat 
Leonard Cazan, deputat Mihai Grigoriu, deputat Puiu Haşotti, deputat Romulus 
Neagu, deputat Sergiu Rizescu, senator Sorin Adrian Vornicu. 

 
Delegaţia Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Sloveniei a fost 

compusă din : 
• ℘ Jelko KACIN - preşedintele Comisiei de Politică Externă, membru 

supleant al delegaţiei Sloveniei la Consiliul Europei; 
• ℘ Jakob PRESECNIK - preşedintele Comisiei pentru infrastructură şi 

mediu, membru al Comisiei de Politică Externă, membru al Partidului 
Popular Sloven; 



• ℘ Franc ZNIDARSIC - vicepreşedinte al Comisiei pentru ştiinţă şi 
tehnologie, membru al Partidului Democratic al Pensionarilor din 
Slovenia; 

• ℘ Vladimir CELIGOJ - Partidul Social Democrat Sloven 
• ℘ Ciril RIBICIC - preşedintele Comisiei pentru reguli şi proceduri 
• ℘ Milojka NEMANIC - consultant, Departamentul pentru relaţii externe 
• ℘ Marta Biber-Slapar - interpret engleză 

 
Cu ocazia acestei întâlniri, discuţiile s-au purtat pe marginea : 
 
- dezvoltării bilaterale la nivel parlamentar,  
- sprijinului reciproc în demersurile pentru aderarea la Uniunea 

Europeană,  
- reactivarea Protocolului de colaborare între ministerele de externe român 
şi sloven, 

- dezvoltarea colaborării româno-slovene pe linie militară, 
- dezvoltarea schimburilor economice şi comerciale, 
- schimburi culturale : România are în vedere aplicarea Programului de 

colaborare în domeniile culturii, învăţământului şi ştiinţei, semnat la 14 
mai 1997, la Bucureşti, cât şi realizarea de manifestări culturale cât mai 
diversificate (expoziţii, festivaluri de film, simpozioane), 

- cooperare subregională. 
 

Principala orientare politică a Sloveniei o reprezintă integrarea europeană şi 
euro-atlantică, această ţară fiind nominalizată pentru începerea negocierilor de 
aderare la Uniunea Europeană. O preocupare deosebită este realizarea 
interoperabilităţii forţelor armate slovene cu trupele NATO, în vederea integrării 
în NATO. 

Datorită similitudinii de orientare în politica externă a României şi 
Sloveniei, este posibilă adâncirea cooperării în vederea atingerii obiectivelor de 
integrare europeană şi euro-atlantică a ţărilor noastre. 

Slovenia, deşi a formulat rezerve serioase în legătură cu participarea ei la 
iniţiative şi proiecte de cooperare subregională, s-a alăturat, sub influenţa directă a 
SUA, la "Iniţiativa Schiffer" (Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei - 
SECI). 

România este interesată în continuarea cooperării cu Slovenia în cadrul ICE 
şi CEFTA. 

 
 
Cea de-a doua întâlnire a fost cu delegaţia Comisiei Juridice a Bundestag-

ului German. Delegaţia a fost condusă de domnul deputat Horst EYLMANN, 
preşedintele acestei comisii. Din componenţa delegaţiei au mai făcut parte domnii 
deputaţi: 



• ℘ Dr. Dietrich MAHLO (UCD-UCS),  
• ℘ Dr. Bertold REINARTZ (UCD-UCS),  
• ℘ Gerald HÄFNER (Alianţa 90-Verzii),  
• ℘ Detlef KLEINERT (Partidul Liberal German), 
• ℘ Dr. Uwe-Jens HEUER (Partidul Socialismului Democrat) şi  
• ℘ Winfried HOLZ -secretarul comisiei. 

 
Vizita a fost determinată de interesul părţii germane în adâncirea cooperării 

bilaterale în domeniul politicii juridice, prezentarea experienţei germane în 
probleme de drept, aspecte ale protecţiei omului şi minorităţilor. 

 
Partea română şi-a manifestat interesul pentru intensificarea cooperării 

bilaterale în diverse domenii de activitate. 
 
 
  
  
 
  

  
 
 
 
 
Preşedinte,  
 
Deputat Mariana STOICA 


