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Lucrările şedinţei de azi, conduse de doamna preşedinte, deputat Mariana 
STOICA, au avut ca ordine de zi pregătirea întâlnirii membrilor Comisiei pentru 
Integrare Europeană cu Hans Van den Broek, Comisar al Comisiei Europene. 
Întâlnirea va avea loc în Palatul Parlamentului în ziua de joi, 10 septembrie a.c., 
orele 12:15 - 12:45 la Sala Nicolae Bălcescu. 
 
 În urma discuţiilor purtate,  membrii comisiei au punctat anumite aspecte pe 
care ar dori să le supună atenţiei înaltului oaspete. Aceaste aspecte sunt: 
 
1. Sprijinul financiar pentru pregătirea experţilor parlamentari; 
2. Transparenţă în ceea ce priveşte finanţările PHARE acordate de Delegaţia 

Permanentă; 
3. Contact permanent între Comisia pentru Integrare Europeană şi Comisia 

Europeană, prin care să fie transparente: fixarea criteriilor de aderare şi modul 
de evaluare; 

4. Care a fost modul de atribuire a fondurilor pentru asigurarea graniţelor din est? 
 

Un al doilea subiect al şedinţei a fost prezentarea, făcută de doamna 
Mariana STOICA, activităţii din vacanţa parlamentară.  A fost subliniat faptul, 
de o importanţă primordială, că s-au trimis scrisori către Primul ministru, 
scrisori care prezentau necesitatea abordării şi discutării Programului Naţional 
de Aderare la Uniunea Europeană şi cu Comisia pentru Integrare Europeană! 

 



În şedinţa de astăzi, au fost luate o serie de hotărâri în unanimitate în ceea 
ce priveşte activitatea - pe viitor - a comisiei.  

 
Astfel, s-a hotărât ca Fundaţiile şi Asociaţiile care au ca obiect restituirea 

proprietăţilor (pro sau contra) să participe la lucrările Comitetului Parlamentar 
Mixt România - Uniunea Europeană, pe bază de invitaţii nominale. Pentru 
aceasta, trebuie avută o întâlnirea prealabilă cu Comisia pentru Integrare 
Europeană sau cu Biroul Comisiei, pentru a se depune în scris puncte de vedere 
ale acestor fundaţii/asociaţii, cu două săptămâni înainte de începerea lucrărilor 
CPM România - UE (ultima săptămână a lunii octombrie a.c.) 

 
O propunere  acceptată a fost aceea de a se ţine şedinţele de comisie 

înfiecare zi de miercuri, cu începere de la ora 15:00. 
 

 
 
 
Cu acestea, doamna Mariana STOICA, preşedintele Comisiei pentru 

Integrare Europeană, declară închise lucrările şedinţei de astăzi, precizând că 
următoarea întâlnire va fi joi, orele 12:00, pentru întâmpinarea comisarului Hans 
Van den BROEK. 
 
 
 
 
 
Preşedinte,  
 
Deputat Mariana STOICA 


