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SINTEZA
şedinţelor Comisiei în perioada 20-22 martie 2007
În perioada 20-22 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
¾ întâlnire cu Delegaţia Comisiei de politică exetrnă a Adunării Naţionale din
Pakistan - Sala Comisiei, marţi 20, ora 11.30
¾ dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
- Propunere legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea de
despăguiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la 10 februarie 1947
- Proiect de Lege privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau
ratificării unor convenţii internaţionale
- Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006

În urma dezbaterilor, toate cele trei proiecte de Lege au fost avizate favorabil.
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul Ştefan Glăvan, preşedintele
Comisiei şi de doamna Manuela Mitrea, vicepreşedinte. În toate cele 3 zile, la şedinţe
au luat parte următorii deputaţi: Anca Petrescu Mărculeţ (PRM), Manuela Mitrea
(PSD), Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă), Dumitru Bentu
(PSD), Valeriu Gheorghe (PNL), Vlad Hogea (fără apartenenţă), Viorel
Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă), Miron Mitrea (PSD), Bogdan
Niculescu Duvăz (PSD), Viorel Oancea (fără apartenenţă), Daniela Popa (PC),
Cezar Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu
(PSD) şi Raluca Turcan (fără apartenenţă). Domnul Ştefan Glăvan (PC) a fost
prezent la şedinţa din 20 şi a fost în deplasare în zilele de 21 şi 22 martie.
Au fost absenţi deputaţii: Sotiris Fotopolos (Minorităţi Naţionale – concediu
medical), Cosmin Guşă (fără apartenenţă), Sandor Hamar Konya (UDMR) ,
Adrian Năstase (PSD, în deplasare), Adrian Severin (PSD).
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