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În zilele de 13 si 14 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările conform ordinii de zi, şi anume:

♦ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege, cu care Comisia
pentru politică externă a fost sesizată :

 P.L.X. 522 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între

Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind

cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie

2006.

 P.L.X. 534 – Proiect de Lege privind regimul acordării finanţărilor

nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind

sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor

reprezentative ale acestora, precum şi modul de repartizare şi de

utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe

pentru această activitate (procedură de urgenţă).

 P.L.X. 539 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, adoptat la

Everan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de

bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului

Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.
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♦ Reuniunea comună a Comisiilor pentru politică externă ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru Integrare Europeană, pentru
dezbaterea cu tema “Întărirea cooperării între Executiv şi Parlament în
perioada pre- şi post- aderare”, având ca invitat pe doamna Anca
Boagiu, ministrul integrării europene.

La lucrările şedinţei au luat parte următorii invitaţi: domnul Dan Dungaciu,
subsecretar de stat şi doamna Dora Olaru, consilier în cadrul Departamentului
pentru românii de pretutindeni - Ministerul Afacerilor Externe; domnul Marius
Bălu, secretar de stat, doamnele Valerica Orzan, expert şi Sofia Balaban,
consilier în cadrul Ministerului Apărării Naţionale; domnul Septimiu Buzaşiu,
secretar de stat şi doamna Ortansa Muntean, director în cadrul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

În urma susţinerilor şi a prezenntărilor făcute de către invitaţii din partea
ministerelor de resort iniţiatoare ale proiectelor de Lege, membrii Comisiei
pentru politică externă au supus la vot, hotarând cu unanimitate avizarea
favorabilă a acestora în forma prezentată.

Lucrările şedinţelor din data de 13 şi 14 iunie a.c. au fost conduse de
domnul Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei.

La lucrările şedinţei din 13 iunie 2006, au fost prezenţi 18 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile
Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris
Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu Gheorghe (PNL), Viorel Hrebenciuc
(PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă), Adrian Năstase (PSD), Bogdan
Niculescu-Duvăz (PSD), Cezar Preda (PD), Daniela Popa (PC), Vasile
Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Emil Strungă
(PNL), absenţi fiind 4 deputaţi: Titus Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea (PRM),
Sandor Konya-Hamar (UDMR), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 14 iunie 2006, au fost prezenţi 18 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile
Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Titus
Corlăţean (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu Gheorghe
(PNL), Leonida Lari (fără apartenenţă), Adrian Năstase (PSD), Bogdan
Niculescu-Duvăz (PSD), Cezar Preda (PD), Daniela Popa (PC), Vasile
Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Emil Strungă
(PNL), absenţi fiind 4 deputaţi: Gabriel Hogea (PRM), Viorel Hrebenciuc
(PSD), Sandor Konya-Hamar (UDMR), Adrian Severin (PSD).

Preşedinte,     Secretar,

            Ştefan Glăvan                    Vasile Pruteanu
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