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 În perioada 23-25 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de  zi: 

 
 Examinarea, în primă lectură, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor        
români în străinătate (PLx 113/2013) 

 
Raport comun împreună cu Comisia juridică şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
 Examinarea, în primă lectură, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 561/2010), retrimis    
Comisiei pentru:  
 
Raport înlocuitor, comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională 

 
 Diverse 

 
 

Membrii Comisiei pentru politică externă au luat cunoştinţă de prevederile proiectului 

de Lege 113/2013 şi au decis dezbaterea acestuia într-o şedinţă ulterioară, după primirea 

avizelor de la Comisiile sesizate. 

 

 

Adu
Original



 

 

În vederea dezbaterii proiectului nr. 561/2010, pe care plenul l-a retrimis la comisii 

pentru o nouă examinare, membrii Comisiei au decis să adreseze Ministerului Afacerilor 

Externe o solicitare de informaţii suplimentare privind numărul total de paşapoarte 

diplomatice, structura pe instituţii a acestora şi o comparaţie cu alte state ale Uniunii 

europene. 

 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

Borbély László, preşedintele  comisiei. 

 

 La şedinţe au participat toţi cei 25 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Bălan Ioan (PDL), Bot Octavian 
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu 
Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL), 

Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa 
Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), 

Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache 
Daniel (PSD).  

 

 

Preşedinte,                 Secretar, 
                     

                  Borbély László        Tocuţ Dan-Laurenţiu 

 
 


