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În perioada 12-15 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

♦ Dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege cu care Comisia a fost sesizată: 
 PL–x 751 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la 

Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele 
membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la 
Cotonou, la 23 iunie 2000- prioritate legislativă. 

 PL–x 752 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia 
II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 
2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea 
deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 
1998. 

 PL–x 753 Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate 
la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1922. 

 PL–x 754 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare între 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Confederaţia 
Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi 
ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 
26 octombrie 2004. 

 
♦ Întâlnire cu o delegaţie parlamentară irakiană, la iniţiativa domnului deputat 

Cosmin Guşă; 

♦ Informare privind vizita delegaţiei Comisiei în Coreea. 

După prezentările susţinute de reprezentanţii ministerelor de resort, membrii 

Comisiei pentru politică au hotărăt, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectelor de 

Lege PL-x 752, PL-x 753, PL-x 754 şi transmiterea acestora în forma prezentată, plenului 

Camerei Deputaţilor. 
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Referitor la proiectul de Lege PL-x 751, cu care Comisia pentru politică externă 

împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci sunt sesizate în fond, după 

dezbaterea acestuia în şedinţe separate, s-a hotărât cu majoritate de voturi redactarea 

unui raport de admitere.  

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei. 

La lucrările şedinţei din 12 noiembrie a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Titus Corlăţean 
(PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Dumitru Bentu 
(PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Viorel 
Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Miron 
Tudor Mitrea (PSD), Adrian Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz(PSD), Viorel 
Oancea (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş 
(PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă 
la un grup parlamentar). absenţi fiind 2 deputaţi: Konya-Hamar Sandor (UDMR), Adrian 
Severin (PSD).  

La lucrările şedinţelor din 13 noiembrie a.c., au fost prezenţi 19 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Titus Corlăţean 
(PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Dumitru Bentu 
(PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Viorel 
Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Miron 
Tudor Mitrea (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz(PSD), Viorel Oancea (fără apartenenţă 
la un grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), 
Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup parlamentar). 
absenţi fiind 3 deputaţi: Konya-Hamar Sandor (UDMR), Adrian Năstase (PSD), Adrian 
Severin (PSD). 

La lucrările şedinţelor din 14-15 noiembrie a.c., au fost prezenţi 18 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Titus Corlăţean 
(PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Dumitru Bentu 
(PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Viorel 
Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Miron 
Tudor Mitrea (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz(PSD), Viorel Oancea (fără apartenenţă 
la un grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), 
Octavian Ştireanu (PSD), absenţi fiind 4 deputaţi: Konya-Hamar Sandor (UDMR), 
Adrian Năstase (PSD), Adrian Severin (PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar). 

 

  Preşedinte,                            Secretar,    

     

Ştefan Glăvan                               Vasile Pruteanu 
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