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În zilele de 22-24 februarie 2011 Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi: 
 

 PLx 22 – proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene 
privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite 
de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 
7 iunie 1968, semnată de România, la Strasbourg la 21 mai 2010 – 
sesizare pe fond 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, domnul Dragoş Marian, 
director în Direcţia Consulară a MAE şi domnul Floricel Mocanu, ministru 
consilier în Ministerul Afacerilor Externe. 

Reprezentanţii Guvernului au prezentat pe larg prevederile Convenţiei 
europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite 
de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, subliniind utilitatea ratificării 
acesteia pentru cetăţenii români care trăiesc sau lucrează în state membre ale 
Consiliului Europei, în special în ţări unde există comunităţi importate de 
români, precum Italia. 

Domnii deputaţi Ovidiu Ganţ, Daniel Budurescu, Iosif Blaga şi Ştefan 
Buciuta au adresat întrebări, au cerut precizări sau au făcut comentarii. 

În urma votului, proiectul de Lege PLx 22 a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, urmând ca raportul să fie întocmit în comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul Korodi Attila, 
preşedintele Comisiei. 
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La şedinţe au participat următorii 17 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), 
Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi 
naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), 
Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), 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), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). 

Domnul Voinescu-Cotoi Sever (PD-L) a fost în delegaţie oficială iar 
doamna Iacob Ridzi Monica a fost absentă.   
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