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PROCES VERBAL  
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 29-30 iunie 2015 
 

În perioada 29-30 iunie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat şedinţele 

cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
1. Pl-x 301/2015 Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare 

Româneşti în străinătate - sesizare în fond 

2. Pl-x 422/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.284/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – sesizare în 

fond 

3. PL-x 528/2015 Proiect de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 

Corpului diplomatic şi consular al României – sesizare pentru aviz 

 Diverse 
 

La lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au participat, în calitate de 

invitaţi, domnul Radu Podgorean, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi domnul 

Bogdan Tohaneanu, secretar de stat în  Ministerul Afacerilor Interne. 

În urma prezentării punctului de vedere al guvernului, de nesusţinere a propunerii 

legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate şi a opiniilor 

formulate de membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii Pl-
x 301/2015 pentru toamnă. Totodată s-a decis iniţierea unor demersuri către ministrul 

Afacerilor Externe şi, respectiv, către ministru delegat pentru Relaţiile cu Românii de peste 

hotare pentru formularea unui punct de vedere comun asupra acestei problematici care să 

reaşeze cadrul legal şi financiar astfel încât comunităţile de români din afara graniţelor să 

primească un sprijin real şi susţinut. 
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În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.284/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, membrii 

Comisiei pentru politică externă au decis, luând în considerare prezentarea reprezentanţilor 

guvernului şi raportul preliminar transmis de către Comisia de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, cu unanimitate de voturi, redactarea unui raport comun de respingere a 
Pl-x 422/2015. 

În urma prezentării proiectului de Lege PL-x 528/2015, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. 

La Capitolul Diverse, domnul preşedinte a făcut o informare privind desfăşurarea 

Seminarului regional privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru Parlamentele din 

Europa Centrală şi de Est, organizat la iniţiativa domniei sale, cu sprijinul Uniunii 

Interparlamentare şi a Camerei Deputaţilor a Parlamentului României. 

În vederea implementării recomandărilor adoptate de către participanţii la acest 

Seminar şi pentru asigurarea unei colaborări şi coerenţe mai strânse cu UIP, şi ţinând cont de 

preocupările actuale, existente la nivel european şi global, pentru Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, în 

şedinţa din data de 30 iunie a.c., înfiinţarea unei Subcomisii pentru Dezvoltare Durabilă. 
De asemenea, s-a decis redactarea unei adrese către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor pentru a informa despre decizia de înfiinţare a acestei  subcomisii. 

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

La şedinţele Comisiei din 29 şi 30 iunie au fost prezenţi 19 membri ai Comisie: Borbély 
László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), 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), Pârgaru Ion (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – 
Marian (PNL). Au  fost absenţi: dna Anastase Roberta Alma (PNL), dl Victor-Viorel Ponta 
(Prim-Ministru) şi dl Rizea Cristian (PSD). 

 

 

          Preşedinte,                    Secretar, 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 


