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În perioada 13-15 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 13 martie

ora 9.00, Salonul Alb

 Întâlnirea membrilor Comisiilor reunite pentru politică externă a Senatului
şi Camerei Deputaţilor cu oficiali ai ministerelor de externe, de interne, ai

justiţiei şi ai Oficiului pentru gestionarea relaţiilor cu Republica Moldova,

privind ultimele evoluţii şi declaraţii referitoare la relaţia cu Republica

Moldova.

ora 9.00, Sala Comisiei

 Întâlnirea membrilor Comisiei pentru politică externă cu delegaţia

Comitetului interparlamentar Schengen, Europol, Emigrare din
Parlamentul italian, condusă de domnul deputat Sandro Gozi,

preşedintele Comitetului.

Miercuri şi joi, 14-15 martie

 Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative cu care Comisia a fost

sesizată, şi anume:

Alina
Original



♦ PL.X 104 – Propunere legislativă de modificare a Legii nr.250/27 iunie 2003
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris
la 10 februarie 1947.

După analizarea Propunerii legislative, Comisia pentru politică externă a
hotărât amânarea avizării pentru săptămâna viitoare.

Lucrările şedinţelor din 13-15 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat
Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei.

La lucrările şedinţei din 13 şi 15 martie a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi:
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD),
Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale),
Valeriu Gheorghe (PNL), 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), Cezar Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD),
Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), absenţi fiind 4 deputaţi: Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Daniela Popa (PC), Adrian
Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 14 martie a.c., au fost prezenţi 21 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Titus
Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar),
Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu
Gheorghe (PNL), 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 3 deputaţi: Cosmin Guşă (fără apartenenţă
la un grup parlamentar), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Adrian Severin (PSD).

  Preşedinte,               Secretar,

Ştefan Glăvan                               Vasile Pruteanu
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