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În perioada 21-22 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 21 februarie a.c.
Desemnarea de raportori pentru proiectele de Lege şi propunerea

legislativă înscrise în ordinea de zi.
Miercuri, 22 februarie a.c.
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiectelor de Lege şi a

propunerii legislative cu care Comisia pentru politică externă a fost
sesizată :

 P.L.X. 158 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
Înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea
Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev
la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie
2005.

 P.L.X. 167 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.204/2005 pentru modificarea şi completarea 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 (procedură
de urgenţă).

 P.L.X.  176 – Propunere legislativă privind înălţarea unor biserici ortodoxe
pentru comunităţile româneşti aflate în jurul graniţelor României.

În urma rapoartelor prezentate de raportorii desemnaţi: deputat Marius Rogin
(PD) şi deputat Emil Strungă (PNL) şi, membrii comisiei au dezbătut şi avizat
favorabil proiectele de Lege P.L.X 158 şi P.L.X 167, cu unanimitate de voturi şi
au decis trimiterea lor plenului Camerei, în forma prezentată.
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Raportorul desemnat pentru propunerea legislativă înscrisă pe ordinea de
zi, domnul Gheorghe Valeriu (PNL) a prezentat în mod detaliat această
propunere, subliniind faptul că Guvernul nu o susţine.

S-au înscris la cuvânt următorii deputaţi: Titus Corlăţean, Sotiris
Fotopolos, Manuela Mitrea.

Domnul Corlăţean a apreciat iniţiativa referitoare la “înălţarea unor biserici
ortodoxe pentru comunităţile româneşti aflate în jurul graniţelor României”,
menţionând că este în favoarea susţinerii acesteia, prin importantul mesaj
transmis diasporei româneşti.

În susţinerea acestei idei, a luat cuvântul şi domnul deputat Sotiris
Fotopolos.

După epuizarea discuţiilor, supunându-se la vot, s-a luat hotărârea
respingerii acesteia, cu majoritate de voturi, considerându-se că ar fi necesar ca
o astfel de propunere legislativă să facă parte dintr-un pachet legislativ mai
amplu, privind sprijinirea românilor din afara graniţelor ţării.

Menţionăm că în favoarea susţinerii propunerii legislative P.l.x. 176 au
votat  un număr de 3 deputaţi.

Lucrările şedinţei din 21 martie a.c. au fost conduse de domnul Ştefan
Glăvan, preşedintele Comisiei, iar lucrările şedinţei din 22 martie a.c. au fost
conduse de doamna Manuela Mitrea, vicepreşedintele Comisiei.

La lucrările şedinţei din 21 martie 2006, au fost prezenţi 18 deputaţi:
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD),
Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (PNL), Crin Antonescu (PNL),
Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Viorel Hrebenciuc (PSD), Sandor
Konya-Hamar (UDMR), Leonida Lari (fără apartenenţă), Bogdan Niculescu-
Duvăz (PSD), Cezar Preda (PD), Daniela Popa (PC), Marius Rogin (PD),
Octavian Ştireanu (PSD), Strungă Emil (PNL), Vasile Puşcaş (PSD),
Gheorghe Valeriu (PNL), absenţi fiind 4 deputaţi: Dumitru Bentu (PSD),
Gabriel Hogea (PRM), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 22 februarie 2006, au fost prezenţi 14 deputaţi:
Manuela Mitrea (PSD), Titus Corlăţean (PSD), Crin Antonescu (PNL),
Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida
Lari (fără apartenenţă), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Gheorghe Valeriu
(PNL), Daniela Popa (PC), Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD),
Strungă Emil (PNL), Sandor Konya-Hamar (UDMR), Vasile Puşcaş (PSD),
absenţi fiind 7 deputaţi: Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM),
Vasile Pruteanu (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Cezar Preda (PD), Gabriel
Hogea (PRM), Adrian Severin (PSD).

      p. Preşedinte,             Secretar,

     Manuela Mitrea                            Titus Corlăţean
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