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În perioada 4-6 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

♦ Urmărirea agendei de politică externă actuală 
Membrii Comisiei au fost informaţi despre evenimentele de politică 

externă actuală, despre evoluţiile acestora, de preocupările şi luările de poziţie 
referitoare la subiecte “fierbinţi” de interes mondial: 

- agenda summitului G-8 - Heiligendamm; 

- statutul provinciei Kosovo,  

- reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ASEM - 
Hamburg; 

- reuniunea miniştrilor europeni de mediu – Essen. 

Lucrările şedinţelor din 4-6 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat 
Manuela Petrescu, vicepreşedinte a Comisiei. 

La lucrările şedinţelor din 4-5 iunie a.c., au fost prezenţi 18 deputaţi: 
Manuela Mitrea (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup 
parlamentar), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), 
Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Valeriu Gheorghe 
(PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Viorel 
Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţăla 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), Daniela Popa (PC), Marius Rogin (PD), Raluca 
Turcanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), absenţi fiind 6 deputaţi: 
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Titus Corlăţean (PSD), 
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Konya-Hamar Sandor (UDMR), Octavian Ştireanu (PSD), Adrian Severin 
(PSD).  

La lucrările şedinţelor din 4-5 iunie a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi: 
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), 
Valeriu Gheorghe (PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup 
parlamentar), Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţăla 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), Daniela Popa (PC), 
Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcanu (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar), absenţi fiind 4 deputaţi: Ştefan Glăvan 
(PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Konya-Hamar Sandor (UDMR), 
Adrian Severin (PSD).  
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