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În zilele de 17 şi 18 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
 Dezbaterea şi adoptarea următorului proiect de Lege: 

 
Pl.x. 37/2010 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 
 

 Diverse 
 

În ceea ce priveşte dezbaterea proiectului de Lege, domnul preşedinte Korodi a 
făcut o scurtă prezentare a propunerii legislative şi a propus dezbaterea pe baza formei 
adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei au dezbătut textul proiectului de Lege pe articole, precum şi 
amendamentele depuse, iar în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea acestuia, cu amendamente admise şi respinse. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, dl Anton NICULESCU, Secretar de Stat, dl Floricel Mocanu, Ministru 
consilier şi dl Dan Dragoş, Director adjunct – Direcţia Consulară. 

De asemenea, la lucrările Comisiei a participat şi doamna deputat Cristina 
Pocora, atât în calitate de iniţiator al propunerii legislatice, cât şi ca înlocuitor al domnului 
deputat Mihai Voicu. 

Referitor la amendamentele depuse de domnul deputat Dan Motreanu acestea au 
fost respinse în majoritate, existând şi alte amendamente formulate de către Comisiei, 
care au fost admise. 

Reprezentanţii Guvernului au susţinut forma rezultată din raportul Comisiei. 
 La capitolul Diverse, domnul preşedinte Korodi a informat membrii Comisiei 
despre solicitarea Alianţei Civice a Romilor din România care solicită un punct de vedere 
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privind afirmaţiile domnului ministru Teodor Baconschi cu ocazia întrevederii cu 
Secretarul de Stat francez pentru Afaceri Europene, Pierre Lellouche. 

Formula de răspuns propusă nu a întrunit agrementul tuturor membrilor Comisiei, 
domnul deputat Daniel Budurescu propunând o formulă în care să fie subliniată greşeala 
domnului ministru. 

Domnul deputat Blaga a fost, de asemenea, de acord să se redacteze un răspuns 
diplomatic şi a mai propus ca în viitor să se instituie regula desemnării de raportori din 
rândul deputaţilor în ceea ce priveşte susţinerea iniţiativelor legislative primite la 
Comisiei. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 
Korodi Attila, preşedintele Comisiei. 

În data de 17 martie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), 
Manuela Mitrea (PSD+PC), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin 
(PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor 
(Minorităţi), Iacob Ridzi Monica (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Niculescu Duvăz 
Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea 
Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu 
(PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Absenţi fiind: 
domnul deputat Rogin Marius (PD-L) şi domnul deputat Năstase Adrian (PSD+PC), 
ambii aflându-se în deplasare. 

În ziua de 18 martie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), 
Manuela Mitrea (PSD+PC), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin 
(PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor 
(Minorităţi), Iacob Ridzi Monica (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian 
(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-
Cotoi Sever (PD-L), fiind absent doar domnul deputat Rogin Marius (PD-L), care se află 
în deplasare. 

  

 

    Preşedinte,                  Secretar, 
 
 
               Korodi Attila                                                    Alin Popoviciu 
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