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SINTEZA 
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În perioada 13-15 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 

Examinarea în vederea întocmirii unei opinii a următoarelor documente 
europene aflate în dezbatere parlamentară (subsidiaritate): 

 COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unui mecanism de relocare în situaţii de criză și de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele 
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid 

 COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine 
sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecţiei 
internaţionale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE 

Dezbaterea următoarei propuneri legislative: 

 Plx 301/2015 – Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare 
Româneşti în străinătate. 

 

La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea pentru o săptămână a COM(2015)450 şi elaborarea unei opinii 
pentru COM(2015)452 conform căruia se respectă principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. 
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Referitor la Plx 301/2015, membrii Comisiei au hotărât amânarea elaborării 
raportului, pentru săptămâna viitoare, când vor fi reluate dezbaterile asupra iniţiativei 
legislative şi se va redacta un raport comun, împreună cu Comisia pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

În zilele de 14 şi 15 octombrie, membrilor Comisiei le-au fost distribuite 
documente pentru COM450 şi pentru examinarea în primă lectură a unor proiecte de 
Lege cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii ulterioare. 

 

A participat la dezbateri, în calitate de invitat, domnul Radu Podgorean, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Şedinţele au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele Comisiei. 

 

La şedinţe au fost prezenţi 19 membri: Borbély László (UDMR), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) Popoviciu Alin-Augustin-
Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (Dem. Pop,),  Balan Ioan (PNL), 
Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Geantă 
Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion 
(PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian 
(PNL), Şcheau Ion (PSD).  

Au  fost absenţi: dl Budurescu Daniel-Stamate (PNL - deplasare), dl Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţile Naţionale - deplasare) şi dl Victor-Viorel Ponta (PSD, 
Prim-Ministru). 

 

          Preşedinte,                Secretar, 

 

                Borbély László                            Dan-Laurenţiu Tocuţ 

 


