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În perioada 11 – 13 septembrie 2012, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PL-x 290/2012 - Proiect de Lege pentru retragerea declarației prevazută prin Legea 
nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de 
utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme 
privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile 
materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (APTU) și a Regulilor 
uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul 
internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F și, respectiv, G la Convenția privind 
transporturile internaționale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru 
ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a 
Comitetului de Revizuire (Berna 2009) 
 
PL-x 291/2012 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București, la 14 decembrie 2011, pentru 
amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii 
referitor la măsurile de protecție a informațiilor militare secrete de stat, încheiat la 
Washington D.C., la 21 iunie 1995 
 
Plx 310/2012 – Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1994, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 
 
Plx 271/2012 – Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin(1), lit.b din Legea 
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, 
sesizare în fond 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12819
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Plx 561/2010 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 
privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările 
ulterioare  
 

 Diverse 
 
În şedinţa Comisiei pentru politică externă de marţi, 11 septembrie a.c., au fost 

dezbătute şi avizate favorabil primele două iniţiative legislative.  

Referitor la propunerea legislativă nr. 310/2012 şi 561/2010, în urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea acestora 

pentru sedinţele ulterioare ale Comisiei. 

In ceea ce priveşte Plx.271, în urma prezentării făcute de către domnul Ovidiu 

Dranga, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, membrii Comisiei au 

decis, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui raport de respingere. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe: dl. Ovidiu Dranga, Secretar de Stat, dna. Anamaria Nicola, Director, 

dna. Irina Darie, Expert şi dl. Petru Pavoni, Consilier; din partea Ministerului 

Transporturilor a participat dl. Stancu Marin, Consilier; din partea Ministerului Apărării 

Naţionale a participat dl. Dan Tătaru, Secretar de Stat, iar din partea Ministerului Culturii 

a participat dl. Sergiu Nistor, Secretar de Stat.  

Lucrările şedintelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

preşedinte Borbély László. 

La şedinţele Comisiei din 11, 12 şi 13 septembrie a.c., au fost prezenţi 19 

deputaţi: Borbély László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), 

Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin Augustin Florin (PDL), Blaga 
Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel Stamate (PNL), 

Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Niculescu Duvăz 
Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (Independent), 

Oajdea Vasile Daniel (Independent), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin 

(PDL), Voinescu-Cotoi Sever (PDL), Zătreanu Dan Radu (PDL).  

Au fost absenţi motivat 2 deputaţi: Ponta Victor-Viorel (PSD) – prim-ministru şi 

Voicu Mihai Alexandru (PNL) - ministru. 

 

      Preşedinte,         Secretar, 
 

              Borbély László                                              Ştefan Buciuta 
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