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În perioada 7-10 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 Dezbaterea şi avizarea propunerilor legislative cu care Comisia a fost 

sesizată, şi anume: 

♦ Plx. 315– Propunere legislativă de modificare a Legii nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare 
şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
♦ Plx. 340- Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 
 

 Discutarea programului de deplasări externe ale Comisiei, precum şi alte 

subiecte de interes la nivelul politicii externe. 

Pentru dezbaterea propunerilor legislative au fost invitaţi iniţiatorii. Astfel,    
Plx.- 315 a fost prezentată de doamna deputat Manuela Mitrea, iar Plx.- 340 de 
domnul deputat Kiraly Andrei. 

După prezentarea propunerii legislative PLx-315, participanţii la dezbateri au 
subliniat necesitatea adoptării acestei propuneri legislative. 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
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diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au hotarât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă şi transmiterea acesteia plenului Camerei, în forma 
prezentată. 

În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea acesteia. 

Întrucât Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care 
este, de asemenea, sesizată în fond cu propunerea legislativă Plx-340, îl va 
dezbate în termen, până la 31 mai a.c., Raportul comun va fi elaborat după 
discutarea acestuia în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

Domnul ministru a prezentat o informare privind participarea domniei sale la 
Reuniunea Comitetelor de politică externă şi apărare din Parlamentele statelor 
membre UE care a avut loc la Bruxelles, pe 7 mai a.c.  

Unul dintre subiectele atinse s-a referit la viitorul provinciei Kosovo şi rolul 
Uniunii Europene în soluţionarea, pe cale paşnică, a conflictului.  

De asemenea, domnul Năstase a făcut referire la Rezoluţia Parlamentului 
European din data de 29 martie 2007 privind viitorul provinciei Kosovo. 

După dezbateri, s-a conchis că orice soluţie trebuie să fie în concordanţă cu 
legislaţia internaţională, cu respectarea drepturile minorităţilor. 

S-a menţionat că OSCE trebuie să se implice activ în definirea status-quo-ului  
provinciei. 

Comunitatea internaţională aşteaptă de la autorităţile din Kosovo să se 
concentreze pe dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi administrative, să 
elaboreze o strategie a cetăţeniei care să se bazeze pe caracterul multilingvistic şi 
multietnic al regiunii, să acţioneze, în mod serios şi constructiv, în vederea 
stabilirii unei ţări tolerante, multiculturale şi multietnice şi a unei societăţi care să 
respecte drepturile grupurilor etnice. 

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

La lucrările şedinţei din 7 mai a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi: Ştefan Glăvan 
(PC), Manuela Mitrea (PSD), Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar), 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), Viorel 
Oancea (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Cezar 
Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu 
(PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup parlamentar), absenţi fiind     
4 deputaţi: Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Valeriu Gheorghe (PNL), Konya-
Hamar Sandor (UDMR), Adrian Severin (PSD).  



La lucrările şedinţelor din 8, 9 şi 10 mai a.c., au fost prezenţi 19 deputaţi: 
Ştefan Glăvan (PC), Manuela Mitrea (PSD), Titus Corlăţean (PSD), Vasile 
Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), 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), Viorel Oancea 
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Cezar Preda 
(PD), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), 
Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup parlamentar), absenţi fiind 5 deputaţi: 
Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Valeriu Gheorghe (PNL), Konya-Hamar 
Sandor (UDMR), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Adrian Severin (PSD).  

 
 
 

  Preşedinte,                  Secretar,        

 

Ştefan Glăvan                               Titus Corlăţean 
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