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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 14-16 octombrie 2014

In perioada 14-16 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
şedinţele cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 403 – Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul
României;
PLx. 413/2014 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
PLx. 448/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) 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;
PLx. 462/2014 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul
privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar)
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti, la 17 iunie 2014;
PLx 463 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţiile de la
Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional
(Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
PLx 484/2014 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014
pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea unui Raport de respingere a propunerii legislative.
De asemenea, la punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterii, membrii Comisiei,
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport preliminar, întrucât Comsia
este sesizată împreună cu Comisia juridică.
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Pentru celelalte proiecte de Lege (PLx.413, PLx.463, PLx.463 şi PLx.484), în
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectelor de Lege.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl preşedinte Borbély László.
La şedinţele Comisiei au fost prezenţi 21 de membri ai Comisiei: Borbély László
(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Petre
Roman (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anghel
Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu DanielStamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD),
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru
Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PCPLR), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL).
Absenţi fiind dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru), dna Anastase Roberta Alma (PDL),
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD) şi dl deputat Şcheau Ion (PSD).
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