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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei pentru politică externă 
din perioada 27-29 septembrie  2016 

 
In perioada 27-29 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 27 septembrie a.c., ora 12.30 
 

 
 Dezbaterea următoarei propuneri legislative: 

 
Plx 342/2016 – Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  
 
 

 Diverse. 
 

 
La dezbaterea propunerii legislative aflate pe ordinea de zi a participat, în calitate de 

invitat, domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de Stat  în Ministerul Afacerilor Externe. 
  

În urma prezentării făcute de către invitat şi a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

 
La punctul diverse al ordinii de zi au fost anunţate acţiuni de politică externă care 

vor avea loc săptămâna viitoare, respectiv întâlnirea Comisiei cu preşedintele Grupului 
parlamentar de prietenie algerian, în data de 4 octombrie, şi întâlnirea comună a Comisiilor 
de politică externă şi afaceri europene ale Parlamentului cu dna Federica Mogherini, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politică de securitate, care va avea loc în 
data de 7 octombrie a.c. 

 

alina.pop
Original



 2

In zilele de 28 şi 29 septembrie, membrii Comisiei au examinat o serie de 
documente privind evenimentele recente din spaţiul european precum şi dosare de 
actualitate de politică externă. 

 
Şedinţele Comisiei a fost conduse de către domnul preşedinte Borbély László. 
 
La şedinţele Comisiei din 27, 28 şi 29 septembrie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 15 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu 
(ALDE), Pârgaru Ion (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Comşa 
Cornel-George (Neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Geantă Florian Daniel 
(PSD), Mitrea Manuela (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), 
Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi: Anghel Gabriela-Lola (Neafiliat-deplasare), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL-deplasare), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale- 
deplasare) şi Militaru Lucian (PNL- CM). 

 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 


