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În data de 17 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

♦ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PL-x 470 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în 
vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la 
UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007. 
PL-x 473 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 
martie 2008. 
PL-x 474 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului 
României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, 
semnat la Zurich la 13 iunie 2008. 
PL-x 475 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al 
mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de 
război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008. 
PL-x 476 – Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la 
Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC). 
PL-x 477 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi 
securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, 
semnat la Paris la 22 aprilie 2008. 
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PL-x 531 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Înaltul Comisariat la Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în 
România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie 
internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 
mai 2008 şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de 
implementare a acestora. 
PL-x 460 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar. 
 

După prezentarea şi dezbaterea proiectelor de Lege PL-x 470, PL-x 473,     
PL-x 474, PL-x 475, PL-x 476, PL-x 477, PL-x 531, membrii Comisiei pentru 
politică externă au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestora. 

De asemenea, membrii Comisiilor reunite pentru politică externă ale Senatului 
şi Camerei Deputaţilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar   
(PL-x 460), proiect de Lege a cărei discutare a fost amănată pentru această 
săptămână. 

Lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 
deputat Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei. 

La lucrările şedinţei din 17 septembrie a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Dumitru 
Bentu (PSD), Crin Antonescu (PNL), Ciocănea-Teodorescu Adrian (PNL), 
Ehling Elena (PSD), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi naţionale), Cosmin Guşă 
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Viorel Hrebenciuc (PSD), Konya-
Hamar Sandor (UDMR), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup parlamentar), 
Adrian Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Viorel Oancea     
(PD-L), Daniela Popa (PC), Marius Rogin (PD-L), Octavian Ştireanu (PSD), 
Raluca Turcan (PD - L), Ioan Turc (PNL). A fost absent domnul deputat Vasile 
Puşcaş (PSD). 

 
 

Preşedinte,                           Secretar,        

 

             Ştefan Glăvan                                 Dumitru Bentu 
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