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În perioada 5-7 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Studierea PL-x 6 - proiect de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de 

amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 - cu care a 

fost sesizată Comisia şi desemnarea de raportor pentru acesta. 

 

 Întâlnirea membrilor Comisiei cu domnul Ditmar Staffelt, membru al Comisiei 

pentru politică externă a Bundestag-ului german. 

 

În cadrul acestei întrevederi au fost exprimate aprecieri faţă de rolul Germaniei 

atât în procesul de pre-aderare al României la Uniunea Europeană, cât şi în 

readucerea temelor şi politicilor sociale.  Au fost menţionate schimburile economice 

dintre ţările noastre, care s-au dezvoltat şi diversificat în ultima perioadă. 

De asemenea, au fost amintite priorităţile României şi anume de a ne menţine 

angajamentele asumate înaintea aderării la Uniunea Europeană, de a continua 

reformele interne, evoluţia care poate întări domeniul competivităţii, dezvoltarea 

sustenabilă de care România are nevoie pentru a putea deveni un lider în zona din 
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care face parte. România doreşte să dezvolte politici de substanţă pentru a dovedi 

existenţa oportunităţilor, a siguranţei juridice şi financiare.  

 A fost menţionată şi disponibilitatea firmelor româneşti de a atrage capital străin 

pentru producţie şi distribuţie, pentru modernizarea întregii infrastructuri. 

 Domnul Ditmar Staffelt a venit cu propunerea ca România să-şi valorifice mai bine 

resursele, să-şi profileze mai bine imaginea, să-şi creeze brand-uri de renume, să facă 

dovada, pe baza reformelor, că este un stat de drept, să asigure siguranţă juridică. 

Şi-a exprimat convingerea că România poate deveni un lider în zonă, având 

avantajul de a fi membru al Uniunii Europene, să-şi înţeleagă rolul ca piaţă de distribuţie 

pentru ţările fostei Jugoslavii, etc. 

A lansat propunerea de a gândi, împreună, o strategie pentru o percepţie 

favorabilă a României, pentru domeniile de activitate în care există interes reciproc, cum 

ar fi transporturile, aprovizionarea cu energie, comunicaţiile, etc.; 

Totodată a reafirmat hotărârea Germaniei de a fi în continuare un prieten pentru 

România, angajată pe un drum sănătos al reformelor. 

S-a convenit că buna cooperare dintre ţările noastre trebuie dezvoltată, atât la 

nivel parlamentar, cât şi guvernamental. 

 

 Studierea priorităţilor preşedinţiei slovene a Uniunii Europene, dintre care cele mai 

importante sunt: 

- ratificarea noului Tratat înainte de 1 ianuarie 2009; 

- politica energetică şi combaterea schimbării climatice; 

- o economie sănătoasă prin investirea în cunoaştere, în cercetare şi inovare, 

modernizarea pieţei de muncă; 

- reafirmarea perspectivei europene pentru Balcanii de Vest şi sprijinirea 

procesului de reformă în regiune, găsirea unei soluţii pentru Kosovo cât de 

curând posibil; 

- dialogul intercultural şi lupta împotriva sărăciei, în special prin ameliorarea 

educaţiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul Ştefan Glăvan, 

preşedintele Comisiei. 

 

 



 

La lucrările şedinţelor din 4-7 februarie a.c., au fost prezenţi 21 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile 
Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Antonescu Crin (PNL), Dumitru 
Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Gabriel Hogea (PC), Viorel 
Hrebenciuc (PSD), Konya-Hamar Sandor (UDMR), 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 (PD - L), Turc Ioan (PNL). A fost absent deputatul: Cosmin 
Guşă (fără apartenenţă la un grup parlamentar). 

 
 
 

  Preşedinte,                          Secretar,        

 

Ştefan Glăvan                               Vasile Pruteanu 
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