
 
Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ   
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

7-8 noiembrie 2007 
 

În perioada 7-8 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PL-x 715 – Proiectul de Lege pentru ratificarea înţelegerii realizate 

prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena şi 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 

15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea 

Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul 

Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972 – sesizare în fond 

 
PL-x 727 – Proiect de de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de 

pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular – 

procedură de urgenţă. 
 

Ambele proiecte de Lege au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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La dezbateri au participat au participat, ca invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Doiniţa 

Florea, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe şi domnul Petru 

Catrinciuc, director adjunct al Direcţiei Consulare. 

Şedinţele au fost conduse de doamna Manuela Mitrea, vicepreşedinte al 

Comisiei. 

La şedinţele din 7 şi 8 noiembrie a.c., au fost prezenţi 14 deputaţi: Manuela 
Mitrea (PSD), Titus Corlăţean (PSD), 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), 
Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD) şi Raluca Turcan (fără apartenenţă la 

un grup parlamentar),  

 
absenţi fiind 8 deputaţi: Ştefan Glăvan (PC - deplasare), Anca Mărculeţ-

Petrescu (PRM - deplasare), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar - deplasare), Konya-Hamar Sandor (UDMR - deplasare), Viorel 
Oancea (fără apartenenţă la un grup parlamentar - deplasare), Marius Rogin (PD 

– deplasare), Adrian Severin (PSD - deplasare) şi Octavian Ştireanu (PSD - 

deplasare).  

 

Vicepreşedinte,                   Secretar,        

 

Manuela Mitrea                               Titus Corlăţean 


	SINTEZA 
	lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

