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În perioada 2-5 iulie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Discutarea priorităţilor preşedinţiei portugheze a Uniunii Europene, 
precum şi alte subiecte de interes la nivelul politicii externe. 

În cadrul şedinţelor s-au discutat probleme legate de preluarea preşedinţiei 

rotative a Uniunii Europene, începând cu data de 1 iulie a.c. 

Cele mai importante priorităţi ale preşedinţiei portugheze a UE sunt: 

- redactarea viitorului Tratat European în luna octombrie 2007; 

- consolidarea strategiei Lisabona; 

- pregătirea noii etape în strategia privind creşterea economică şi ocuparea 

forţei de muncă, cu accent pe inovare; 

- adaptarea politicilor europene în materie de securitate şi justiţie la evoluţia 

situaţiei internaţionale; 

- consolidarea rolului Uniunii pe scena mondială. 
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Lucrările Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul Ştefan 

Glăvan, preşedintele Comisiei. 

La lucrările şedinţei din 2 iulie 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), Valeriu Gheorghe (PNL), 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), Viorel Oancea (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin 
(PD), Adrian Severin (PSD), Octavian Ştireanu (PSD), absenţi fiind 5 deputaţi: 
Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Adrian 
Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Raluca Turcan (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar).  

La lucrările şedinţei din 3 iulie a.c., au fost prezenţi 16 deputaţi: Ştefan Glăvan 
(PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu 
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Dumitru Bentu (PSD), Valeriu 
Gheorghe (PNL), 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), Viorel Oancea 
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş 
(PSD), Marius Rogin (PD), Adrian Severin (PSD), Octavian Ştireanu (PSD), 
absenţi fiind 7 deputaţi: Manuela Mitrea (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi 
naţionale), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Miron Tudor Mitrea (PSD), Adrian 
Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Raluca Turcan (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar).  

La lucrările şedinţei din 4 şi 5 iulie a.c., au fost prezenţi 15 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Titus Corlăţean (PSD), Vasile 
Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Dumitru Bentu (PSD), 
Valeriu Gheorghe (PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup 
parlamentar), Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar), 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 8 deputaţi: Manuela 
Mitrea (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Cosmin Guşă (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Miron 
Tudor Mitrea (PSD), Adrian Năstase (PSD), Adrian Severin (PSD), Raluca 
Turcan (fără apartenenţă la un grup parlamentar).  

 

  Preşedinte,                  Secretar,        

 

Ştefan Glăvan                               Titus Corlăţean 
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