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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei pentru politică externă 
din perioada 11 - 13 octombrie 2016 

 
In perioada 11 - 13 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Marţi, 11 octombrie a.c., ora 11.00 
 

 Intâlnire cu un grup de 7 diplomaţi din Egipt, Irak, Iordania şi Tunisia  
 

ora 13.00 
 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege şi propuneri legislative: 
 
PLx 338/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
PLx 389/2016 - Proiect de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi 
asistenţă umanitară 
PLx 390/2016 - Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale 
Plx 412/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006  
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate 
PLx 404/2016 - Proiect de Lege pentru 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 
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Marţi, 11 octombrie 2016, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întâlnit cu 
un grup de tineri diplomaţi din Irak, Egipt, Iordania şi Tunisia care au efectuat cursuri în 
cadrul Institutului Diplomatic Român. 

Domnul preşedinte Borbély a subliniat bunele relaţii bilaterale cu fiecare din aceste 
state şi importanţa dialogului parlamentar pentru dezvoltarea acestora, arătând totodată 
îngrijorarea pentru fenomenul migraţiei care afectează şi regiunea lor şi întreaga Europă. 
Preşedintele Borbély a mai susţinut că această problemă trebuie rezolvată prin cooperare 
şi dialog, cu respectarea drepturilor omului şi a tratatelor internaţionale, extrem de 
importante pentru menţinerea stabilităţii şi păcii, în toate zonele.  

In intervenţiile oaspeţilor, s-a afirmat că toate aceste ţări se confruntă cu probleme 
la graniţe datorită numărului mare de migranţi şi că ţările lor depun eforturi pentru controlul 
acestora, întrucât situaţia este una critică şi este nevoie de soluţii politice şi economice 
pentru rezolvarea acestei situaţii.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege nr. 
338 şi au hotărât, cu unanimitate, amânarea acestuia pentru săptămâna viitoare, pentru a 
afla punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne şi precizări privind statistica 
cazurilor de minori implicaţi în trafic de persoane şi alte fapte infracţionale. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege nr.389, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unui raport de adoptare. 

La dezbaterea proiectului de Lege nr. 390, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă cu 1 amendament iar pentru proiectul de Lege 
nr.412 au hotărât, cu unanimitate, avizarea negativă. 

In conformitate de cu art.61 si 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au dezbătut, în şedinţă separată, proiectul de Lege nr.404 si 
au hotărât, cu unanimitate, elaborarea unui raport preliminar de respingere. 

La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de Stat, domnul Cosmin 
Lotreanu, Director, domnul Gheorghe Dinu, Director adjunct, doamna Ramona Gherga şi 
domnul Pietro Pavoni, precum şi dna Gabriela Brezeanu, consilier juridic la Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Copilului şi pentru Adopţii. 

Şedinţele Comisiei a fost conduse de către domnul preşedinte Borbély László. 
 
La şedinţele Comisiei din 11, 12 şi 13 octombrie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 17 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu 
(ALDE), Pârgaru Ion (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Roman Petre (PNL), Sava Andrei-
Valentin (PSD).  

Au fost absenţi: Anghel Gabriela-Lola (PNL), Rizea Cristian (PSD) şi Şcheau Ion 
(PNL). 

 
 
      Preşedinte,               Secretar, 

 
              Borbély László                                      Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 


