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În perioada 23-25 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PL-x 700 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor 

pe teritoriul României. 

PL-x 695 – Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 

 

În şedinţa din 23 octombrie 2007, în prezenţa domnului chestor Vasile Drăgoi, 

directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări, membrii Comisiei au 

dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. 

În şedinţele din 24 şi 25 octombrie membrii Comisiei au examinat în primă 

lectură proiectul Legii bugetului de stat pe 2008 şi au decis să-l dezbată în şedinţă 

comună cu Comisia Senatului, după expirarea perioadei pentru depunerea 

amendamentelor. 
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Şedinţele au fost conduse de domnul Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei. 

La şedinţele din 23, 24 şi 25 octombrie a.c., au fost prezenţi 20 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), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), 
Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Valeriu Gheorghe 

(PNL), 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) şi Octavian Ştireanu (PSD),  

 

absenţi fiind 3 deputaţi: Konya-Hamar Sandor (UDMR - deplasare), 
Adrian Severin (PSD) şi Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar).  

 
 

  Preşedinte,                   Secretar,        

 

Ştefan Glăvan                               Vasile Pruteanu 
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