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În perioada 12-13 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările conform ordinii de zi, şi anume:

♦ Vot final asupra

 P.L.X. 586 – Proiect de Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr.
476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la fondul de
cooperare al Iniţiativei Central Europene.

 P.l.x. 592 – Propunere legislativă pentru modificarea literei t) a
alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români din străinătate.

♦ Raport înlocuitor pentru

 P.L.X. 597 – Proiect de Lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a
unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării
economice.

Proiectul de Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru
aprobarea plăţii contribuţiei României la fondul de cooperare al Iniţiativei Central
Europene şi propunerea legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1)
al articolului 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români din străinătate au fost supuse dezbaterii în şedinţa Comisiei
pentru politică externă din data de 4 iulie a.c., amânându-se votul final pentru
şedinţa de săptămâna viitoare.

În şedinţa de Plen a Camerei Deputaţilor de luni, 11 septembrie a.c., s-a
cerut retrimiterea la Comisia pentru politică externă a Raportului asupra
proiectului de Lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate
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internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice (P.L.X. 597)
pentru refacere, în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

Tratatele internaţionale au fost identificate prin locul şi data semnării
acestora.

Raportul astfel refăcut a fost supus aprobării plenului Comisiei, fiind
adoptat în unanimitate şi trimis plenului Camerei spre dezbatere.

De asemenea, s-au desemnat raportorii pentru proiectele de Lege cu
care a fost sesizată Comisia pentru politică externă, proiecte ce urmează a fi
dezbătute săptămâna viitoare, şi anume: P.L.X. 665 – proiectul de Lege privind
finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare
internaţională pentru dezvoltare şi P.L.X. 656 – proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2006.

Lucrările şedinţelor din data de 12 şi 13 septembrie a.c. au fost conduse
de doamna deputat Manuela Mitrea, vicepreşedinte a Comisiei.

La lucrările şedinţei din 12 septembrie 2006, au fost prezenţi 16 deputaţi:
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), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD),
Octavian Ştireanu (PSD), Emil Strungă (PNL), absenţi fiind 6 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Titus Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea (PRM), Sandor Konya-
Hamar (UDMR), Cezar Preda (PD), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 13 septembrie 2006, au fost prezenţi 17 deputaţi:
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), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD),
Adrian Severin (PSD), Octavian Ştireanu (PSD), Emil Strungă (PNL), absenţi
fiind 5 deputaţi: Ştefan Glăvan (PC), Titus Corlăţean (PSD), Gabriel Hogea
(PRM), Sandor Konya-Hamar (UDMR), Cezar Preda (PD), Adrian Severin
(PSD).

p. Preşedinte,               Secretar,

              Manuela Mitrea                    Vasile Pruteanu
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