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Luni, 10 septembrie 2007 
(Salonul Alb) 
 
Ora  17.00 –  Intâlnirea membrilor Comisiilor reunite de politică externă ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului cu delegaţia Grupului 
parlamentar de prietenie Kuweit - România 

  
 Întâlnirea a fost condusă de domnul senator Ion Iliescu, care în 
deschiderea lucrărilor salută vizita în România a unei delegaţii a Grupului de 
Prietenie cu România din Adunarea Generală a Kuweitului. In continuarea 
discuţiilor, s-au făcut referiri la dinamica ascendentă a relaţiilor bilaterale, la 
noul statut al României, acela de membru al UE, care implică şi adoptarea 
cadrului juridic bilateral în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene. De 
asemenea, Domnul Ion Iliescu a subliniat că România va rămâne şi in continuare 
un prieten constant al Kuweitului. Unul  din obiectivele noastre de politică 
externă este dezvoltarea cooperării interparlamentare (la nivel de conducere, 
comisii permanente de specialitate şi grupuri parlamentare de prietenie) cu 
statele arabe, între care Kuweitul şi celelalte state membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului (CCG) ocupă unul din primele locuri. 
 România apreciază rolul moderat jucat de Kuweit în plan regional, în 
vederea combaterii curentelor radicale şi extremiste, promovarea reformei 
democratice, asigurarea unui climat de pace şi securitate în regiunea Orientului 
Mijlociu. România doreşte să aibă o contribuţie semnificativă la asigurarea păcii 
în Orientul Mijlociu, inclusiv prin dezvoltarea dialogului şi cooperării cu 
Kuweitul, pe probleme vizând dosarele de criză din această regiune. 
 O altă problematică a dicuţiilor s-a axat pe intensificarea legăturilor cu 
absolvenţii kuweitieni de studii superioare şi programe doctorale în România. 
Legăturile culturale dintre cele două ţări trebuie dezvoltate, având în vedere 
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deschiderea spre spaţii de cultură şi civilizaţii diverse, de care ambele state au 
beneficiat de-a lungul istoriei.  
 Liberalizarea, privatizarea, măsuri în plan fiscal, vamal, de atragere a 
investiţiilor şi pentru transferul de tehnologii reprezintă factori de progres 
economic în ambele ţări,  care trebuie valorificate in interesul comun. O serie de 
proiecte de cooperare comune ar fi suficient de interesante ca perspectivă 
comercială şi a profiturilor pentru a atrage finanţări din terţe surse din lumea 
arabă, inclusiv proiecte pentru reconstrucţia Irakului, prin intermediul unor 
companii române şi cu finanţare kuweitiană, în zona Economică Specială a 
Portului Aqaba (Iordania). 
 În mesajul său, partea kuweitiană a dorit să mulţumească pentru primirea 
de către partea română, precum şi pentru poziţia nobilă a României din timpul 
războiului din Irak. De asemenea Kuweitul apreciază foarte mult poziţia fermă a 
României la ONU pentru apărarea dreptului kuweitian. 
 Delegaţia kuweitiană aminteşte că relaţiile economice dintre cele două ţări 
nu au atins acelaşi nivel precum cele politice, dorindu-se o intensificare a 
acestora prin investiţiile Kuweitului în România. Există propuneri de întărire a 
rolului economic şi creştere a investiţiilor în România şi a firmelor româneşti în 
Kuweit pentru anumite sectoare, însă obstacolul îl reprezintă inexistenţa unei 
linii aeriene directe România – Kuweit. 
 O altă problemă a fost relaxarea procedurii de acordare a vizelor pentru 
cetăţenii kuweitieni care călătoresc în România în scopuri de afaceri sau 
turistice. 
 
 

Marţi, 11 sept. 2007 

(Salonul Alb) 

 Intâlnirea membrilor Comisiilor reunite pentru politică externă ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor cu domnul Adrian Cioroianu – ministru al 
Afacerilor Externe. 

 Cadrul acestei întâlniri s-a axat pe problematica Ambasadei României de 
la Chişinău cu privire la incidentele ce au avut loc în acordarea vizelor pentru 
România. 

 

Miercuri, 12 sept. 2007 

(Sala Comisiei) 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
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1. PLx 574 – Propunerea legislativă privind reprezentarea României în 
„Parcul Lumii” de la Beijing. 

2. PLx 548 – Proiectul de Lege pentru ratificarea acordului între România şi 
Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la 
Bucureşti la 27 februarie 2006. 

3. PLx 549 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 
Bucureşti, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 7 august 1990. 

 
In urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu  

unanimitate, avizarea favorabilă  a proiectelor de Lege mai sus menţionate. 
 
Joi, 13 sept. 2007 
 
 

1. Desemnarea de raportori pentru proiectele de Lege ce urmează a fi 
dezbătute în şedinţele Comisiei săptămâna viitoare. 

2. Diverse 
 

Lucrările şedinţelor au fost prezidate de  domnul deputat Ştefan Glăvan, 
preşedintele Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor.  
  

 
La lucrări au fost 20 prezenţi deputaţi: Stefan Glăvan, Mărculeţ Petrescu 

Mira Anca Victoria, Mitrea Manuela, Corlăţean Titus, Pruteanu Vasile, Bentu 
Dumitru, Fotopolos Sotiris, Gheorghe Valeriu, Guşă Cosmin Horea, Hogea Vlad 
Gabriel, Hrebenciuc Viorel, Lari Iorga Leonida, Mitrea Miron Tudor, Năstase 
Adrian, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Oancea Viorel, Popa Daniela,                
Rogin Marius, Ştireanu Octavian,  Turcan Raluca. 

Absenti 4 deputaţi: -  Konya Hamar Sandor, Puscas Vasile, Severin Adrian 
(pentru 11.09.2007, 12.09.2007, 13.09.2007) 

- Mărculeţ Petrescu Mira Anca Victoria  (pentru 13.09.2007) 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE,                                          SECRETAR, 
 
                    Ştefan GLĂVAN                                   Vasile PRUTEANU 
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