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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă

6 – 7 septembrie 2005

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu
următoarea ordine de zi:

Marţi, 6 septembrie
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

Nr. PL.X. 321 – proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români

Nr. PL.X. 330 – proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/ 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

Nr. PL.X. 339 – proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113 /2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/ 2002 privind regimul străinilor

Comisia a avizat favorabil proiectele de Lege menţionate.

Miercuri, 7 septembrie
 Audierea următorilor candidaţi pentru acreditarea în funcţia de ambasador al

României:

GHEORGHE TOKAY – Republica Lituania  şi Republica Letonia
GABRIEL CONSTANTIN BÂRTAŞ – Republica Polonă
ELENA SAVA – Canada
THEODOR PALEOLOGU – Regatul Danemarcei şi Islanda
VASILE POPOVICI – Regatul Maroc
GABRIEL GAFIŢA – Republica Portugheză

Administrator



Comisiile au avizat favorabil candidaturile menţionate, cu majoritate de voturi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Mircea Geoană, preşedintele Comisiei
pentru politică externă din Senat şi de doamna Manuela Mitrea, vicepreşedinte a
Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaţilor.

Un alt punct al ordinei de zi a fost dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de
Lege:

Nr. PLx. 301 – proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2005, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

Nr. PLx. 303 –  proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2005
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

Membrii Comisiilor au hotărât ca dezbaterea celor două proiecte de Lege să fie
amânată, până la clarificarea anumitor detalii, de către autorităţi competente.

În zilele de 6 şi 7 septembrie 2005, au fost prezenţi 19 deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii:  Ştefan Glăvan (Partidul Conservator – deplasare),  Anca Petrescu (PRM,
deplasare).
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                      Ştefan Glăvan                                                Vasile Pruteanu
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