
1

Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă

din 8 martie şi 10 martie 2005

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările, în zilele de 8 şi 10 martie, cu următoarea ordine de zi:

 Întâlnire cu delegaţia Marelui Comitet din Parlamentul Finlandei (Sala
Nicolae Bălcescu, împreună cu Comisia de politică externă a Senatului) –
marţi, 8 martie, ora 11.45 – 12.30

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PLx-61/28 feb 2005 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda
personalului salarizat potrivit 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

PLx-576/2004/2005 din 28 feb 2005 - Legea privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Plx-35/3 mart 2005 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.
142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999
pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

PLx-62/3 mart 2005 - Proiect de Lege privind ratificarea Memorandumului de
Înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind
participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor
Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat
la Bruxelles la 22 octombrie 2004
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La dezbaterea proiectelor de Lege au participat, ca invitaţi, în
conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, domnii Anton Niculescu şi Alexandru Mircea, secretari de stat în
Ministerul Afacerilor Externe şi respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Toate cele 4 proiectele de Lege au fost avizate favorabil.

Şedinţele au fost conduse de domnul Ştefan Glăvan, preşedintele
Comisiei.

Marţi, 8 martie, au fost prezenţi 20 de deputaţi, absentă fiind doamna
vicepreşedinte Anca Petrescu (PRM) iar la şedinţa de joi, 10 martie, au fost
prezenţi toţi membrii Comisiei.

    Titus Corlăţean   Ştefan Glăvan

        Secretar   Preşedinte
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