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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă

- din perioada 12-13 martie 2002 -

În zilele de 12 şi 13 martie a.c.,  Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor
şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 12 martie, orele 11.00, Sala Nicolae Bălcescu:
• Întâlnire cu delegaţia Academiei de poliţie din landul Brandemburg

Miercuri, 13 martie, orele 10.00, Sala Comisiei:
• Dezbateri asupra Cărţii Albe a guvernării europene şi analiza lucrărilor Convenţiei

privind viitorul Europei

• Diverse

Marţi, 12 martie, orele 11.00, Sala Comisiei:

Aflată în vizită în România în perioada 11-15 martie, o delegaţie a Academiei de
poliţie din landul Brandemburg (Basdorf) condusă de domnul Harry Gholm, directorul
Academiei Cetăţeanului European, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor. Din
partea Comisiei pentru politică externă, a participat domnul Damian Brudaşcu.

Discuţiile s-au axat în principal pe statutul de care se bucură minorităţile etnice din
România, domnul Brudaşcu menţionând faptul că toate cele 17 minorităţi naţionale sunt
reprezentate în Camera Deputaţilor, pe lângă cea maghiară, fără să îndeplinească condiţiile
de eligibilitate necesitate de reprezentanţii formaţiunilor politice; respectul pentru entitatea
culturală şi de tradiţie şi limbă a fiecăreia dintre ele este pentru România o tradiţie şi un
model demn de urmat  în Europa.

Miercuri, 13 martie, orele 10.00, Sala Comisiei:
Membrii Comisiei şi-au dedicat timpul afectat activităţii în comisii studiului individual al

documentelor privitoare la Cartea Albă a guvernării europene şi a celor privitoare la lucrările
recent desfăşuratei Convenţii privind viitorul Europei.

La lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi motivat fiind Radu Podgorean  (PSD,
deplasare), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase (prim-ministru, PSD), Puiu
Haşotti (PNL, deplasasre) Adrian Severin (PSD, deplasare), si Zsolt Szilagyi  (UDMR,
deplasare).

Manuela Mitrea, Damian Brudaşcu,

     p. Preşedinte     Secretar
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