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În perioada 10-13 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

♦ Dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege cu care Comisia a fost sesizată: 

 PL–x 852 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, 

semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului 

dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind 

transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994. 
 PL–x 885 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de 

scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind 

participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul 

Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OECD). 

După prezentările susţinute de raportorii desemnaţi, membrii Comisiei pentru 

politică au hotărăt, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectelor de Lege PL-x 852, şi  

respectiv, PL-x 885 şi transmiterea acestora în forma prezentată, plenului Camerei 

Deputaţilor. 

 
♦ Redactarea unei declaraţii pentru presă privind demersurile întreprinse de 

Comisie pentru adoptarea unei poziţii hotărâte vis-à-vis de declaraţiile 

preşedintelui Republicii Moldova, care pot să afecteze vizibilitatea şi 

credibilitatea României în plan european şi mondial, în general. 
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♦ Întâlnire cu o delegaţie parlamentară chineză; 

În cadrul întâlnirii avute cu delegaţia de parlamentari chinezi, ambele părţi au 

subliniat relaţia bilaterală parlamentară tradiţională excelentă, relaţie ce trebuie dezvoltată 

şi dinamizată în toate domeniile de activitate. 

Au fost trecute în revistă priorităţile româneşti pentru perioada imediat următoare. 

De asemenea, a fost lansată invitaţia pentru Comisia noastră de a efectua o vizită 

în China. 

♦ Consultări cu ambasadorii ţărilor din Balcanii de Vest, UE, ONU, ai marilor 

puteri europene şi al Portugaliei – aflată la preşedinţia UE, privind adoptarea 

unei poziţii faţă de statutul provinciei Kosovo. 

În cadrul dezbaterii privind statutul provinciei Kosovo, fiecare ambasador a 

exprimat poziţia adoptată de ţara pe care o reprezintă. Luările de cuvânt au fost în sensul 

că Propunerea Ahtisaari este singura soluţie posibilă, că independenţa este singura 

variantă viabilă la ora actuală, dar cu garantarea drepturilor sârbilor. 

Ambasadorul Serbiei a susţinut că Serbia doreşte să continue negocierile până la 

găsirea unei soluţii de compromis, că declararea independenţei provinciei Kosovo poate fi 

un precedent periculos pentru Europa şi întreaga lume şi trebuie avute în vedere 

stabilitatea şi securitatea în regiune. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei. 

La lucrările şedinţei din 10-13 decembrie a.c., au fost prezenţi 18 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), 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), 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).  

 
Preşedinte,                            Secretar,  
   

                  Ştefan Glăvan                                           Vasile Pruteanu 
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