Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 14 aprilie 2011

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
12 - 14 aprilie 2011
În perioada 12 – 14 aprilie 2011, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi:
Marţi 12 aprilie - Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 150 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (sesizare în fond)
PLx 165 – Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Legea nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Miercuri 13 aprilie
Întâlnirea comună a Comisiilor pentru politică externă, cultură şi învăţământ din
Camera Deputaţilor şi Senat şi a Grupului parlamentar de prietenie cu China, cu
delegaţia chineză condusă de domnul LI CHANGCHUN, membru al Biroului
Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.
Joi 14 aprilie- Dezbaterea şi avizarea următorului Proiect de Lege:
PLx 171 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale,
semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
Pentru prezentarea proiectelor de Lege au participat, în calitate de invitaţi:
dna Irina Alexe - şef department Minister Interne (PLx 150), dl. Cătălin Ţârlea –
Director în Ministerul Afacerilor Externe (PLx 165), dl. Eusebiu Pistru – Secretar de
Stat în Ministerul Transporturilor (PLx 171).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectelor de Lege cu numerele PLx165 şi PLx171 şi avizarea negativă a
Propunerii legislative PLx150. Deoarece Propunerea legislativă PLx150 va fi
dezbătută într-o şedinţă din săptămâna viitoare a Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, care este de asemenea, sesizată în fond cu această

propunere legislativă, Raportul comun va fi întocmit după ce va avea loc şi
dezbaterea în cadrul acestei Comisii.
Referitor la Întâlnirea cu Delegaţia chineză din data de 13 aprilie a.c., aceasta
a constituit un bun prilej pentru a scoate în evidenţă caracterul special al relaţiilor
româno-chineze, relaţii cu o tradiţie îndelungată care au continuat să se dezvolte, în
contextual schimbărilor profunde care au intervenit atât în viaţa internă a celor două
ţări în ultimii ani, cât şi la nivelul relaţiilor internaţionale.
S-a evidenţiat faptul că la nivel parlamentar există un dialog permanent,
deosebit de intens, anual având loc vizite, atât la nivelul conducerii celor două foruri
legislative, cât şi al comisiilor permanente. În cadrul întâlnirilor bilaterale au fost
abordate aspecte multiple privind situaţia politică, economică şi socială din cele două
ţări, subliniindu-se dorinţa comună de a contribui, prin diplomaţia parlamentară, la
dezoltarea continuă a cooperării româno-chineze.
În ziua de 12 aprilie 2011 au fost prezenţi la şedinţă următorii 18 deputaţi:
Mitrea Manuela (PSD), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PDL), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate
(PNL), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L),
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L),
Ponta Victor-Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin
(PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Surupăceanu Mugurel (PSD), Voicu Mihai
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L). Au
fost absenţi deputaţii: Korodi Attila (UDMR), Rogin Marius (PD-L), Farago Petru
(UDMR, deplasare), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae
(PSD).
În zilele de 13 şi 14 aprilie 2011 au fost prezenţi următorii 17 deputaţi: Mitrea
Manuela (PSD), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L),
Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate
(PNL), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L),
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L),
Ponta Victor-Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin
(PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi
Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L). Au fost absenţi deputaţii: Korodi Attila
(UDMR, deplasare), Rogin Marius (PD-L, deplasare), Farago Petru (UDMR,
deplasare), Năstase Adrian (PSD, deplasare), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae
(PSD, deplasare).
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