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PROCES VERBAL 
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din perioada 15 - 17 aprilie 2014 
 
 

În perioada 15-17 aprilie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
• Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative, în procedură de 

urgenţă: 
 
PLx.183 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 
Parlamentul European din anul 2014  
 
PLx. 185 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații 
cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații 
cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și 
a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947  
 

• Diverse 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
proiectul de Lege, iar în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat în dezbatere proiectul de Lege 
nr.185/2014 şi au hotărât, cu unanimitate, amânarea acestuia pentru săptămâna viitoare. 
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La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Doru Dumitrescu, 

Chestor principal în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi domnul George 
Băeşu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

La capitolul Diverse, membrii Comisiei au fost informaţi despre vizita oficială în 
România a unor delegaţii din Kenya, Senegal şi Kuwait, în perioada imediat următoare.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 
 
La şedinţele din 15, 16 şi 17 aprilie au fost prezenţi 24 de membri ai Comisiei: 

Borbély László (UDMR),  Intotero Natalia-Elena (PSD), Petre Roman (PNL), Comşa 
Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), 
Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea 
Constantin-Cosmin (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian 
Daniel (neafiliat), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin 
(PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), 
Pârgaru Ion (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Stroe 
Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel 
(PSD). 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


