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în perioada 24 – 26 aprilie 2007 
 

 
 În perioada 24 – 26 aprilie 2007, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

 PL. x. 209 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul opţional 
la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la 
soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961 

 PL. x 210 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul opţional la 
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile  consulare, referitor la soluţionarea 
obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24  aprilie 1963 

 PL. x 215 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea  şi completarea anexei nr. 4 la 
Legea 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) 

 PL. – x 220 - Propunere legislativă 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, 
cu modificările şi completările ulterioare  

 PL. – x 221 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia cetrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, 
cu modificările şi completările ulterioare  

 PL.X   228 – Proiect de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
16/2007 privind  creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului 
salarizat potrivit Legii nr. 495/2004  privind salarizarea şi alte drepturi băneşti 
ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi 
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de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti 
din străinătate. 

 
 
 

 
Proiectele şi propunerile legislative au fost prezentate de invitaţii din partea 

Ministerului Afacerilor Externe: dl. Anton Niculescu - Secretar de Stat, Daniel 
Goşea - Director General al Direcţiei de Management Financiar şi Logistică şi  
dl. Ciprian Popa - Director adjunct al Direcţiei de Drept Internaţional şi Tratate.  

După prezentare, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectelor de Lege nr. PL.x. 209, PL.x 210 şi PL.x 228, şi 
avizarea negativă a următoarelor propuneri legislative: PLx 215, PL.x 220, PL.x 
221.    
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de dl. Ştefan Glăvan, preşedintele 
Comisiei. 

La lucrările şedinţelor din data de 24, 25 şi 26 aprilie au fost prezenţi următorii 
21 deputaţi: Ştefan Glăvan (PC), Anca Petrescu Mărculeţ (PRM),  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), Vlad Gabriel Hogea (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar), Viorel Hrebeciuc (PSD), Leonida Lari (fără 
apartenenţă la un grup parlamentar), Miron Mitrea (PSD),  Adrian Năstase (PSD), 
Bogdan Niculescu  Duvăz (PSD), Viorel Oancea (fără apartenenţă la un grup 
parlamentar), Daniela Popa (PC),  Cezar Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD), Marius 
Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup 
parlamentar). Au fost absenţi deputaţii:  Gheorghe Valeriu (PNL), Şandor Hamar 
Konya (UDMR), Adrian Severin (PSD). 
 
 
 
     Preşedinte,            Secretar, 
 
           Ştefan Glăvan               Vasile Pruteanu 
 
 
 
 
 
 
 

 


