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În perioada 16-18 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
P.L.x. 658 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. 

P.L.x. 669 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional, 

semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi 

Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 

privind condiţiile de funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii de 

Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la 

Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional, 

semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din 

Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii 

stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri 

“Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003. 
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După prezentarea proiectelor de Lege menţionate de către reprezentanţii ministerelor 

de resort (MAE şi Ministerul Economiei şi Finanţelor), membrii comisiei le-au avizat 

favorabil, în unanimitate. 

 Audierea în Comisiile pentru politică externă a candidaţilor 
propuşi pentru postul de ambasador al României: 

 
- dl. Răzvan RUSU – Republica Italiană; 

- dl. Adrian VIERIŢA – Statele Unite ale Americii; 

- dl. Daniel BANU – Bosnia şi Herţegovina; 

- dl. Emil RAPCEA – Republica Kazahstan. 

Fiecare candidat la postul de ambasador al României şi-a prezentat priorităţile şi 

direcţiile de acţiune pe care şi le propune pe durata mandatului. 

După ce au fost puse întrebări celor patru candidaţi, s-a trecut la exprimarea votului.  

Toate cele patru candidaturi la postul de ambasador al României în străinătate au 

fost avizate favorabil.  

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

preşedintele Comisiei. 

La lucrările şedinţelor din 16-18 octombrie a.c., au fost prezenţi 18 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), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD), 

Octavian Ştireanu (PSD), absenţi fiind 5 deputaţi: Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), 

Valeriu Gheorghe (PNL), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Adrian Severin (PSD), 

Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup parlamentar).  

 

  Preşedinte,                          Secretar,        

Ştefan Glăvan                               Titus Corlăţean 
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