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SINTEZA
şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 4-5 ianuarie 2017

In zilele de 4 şi 5 ianuarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Miercuri, 4 ianuarie a.c., orele 9.00-10.00, Salonul Alb
¾ Audierea miniştrilor propuşi pentru Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni.
Joi, 5 ianuaria a.c., ora 12.00, Sala Comisiei
¾ Examinarea proiectelor de Lege rămase din legislatura anterioară:
Pl-x 330/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
PL-x 338/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
PL-x 403/2014 Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul
României.
În data de 4 ianuarie, în ședință comună cu Comisia pentru politică externă a
Senatului și cele două Comisii pentru românii din afara granițelor din cele două Camere ale
Parlamentului, au fost audiați domnul Teodor Meleșcanu și doamna Andreea Păstârnac,
propunerile pentru funcția de ministru al afacerilor externe și respectiv pentru românii de
pretutindeni.
Urmare prezentărilor făcute de domnul Meleșcanu și doamna Păstârnac și a
întrebărilor și comentariilor din partea deputaților și senatorilor, cele două candidaturi au
fost avizate favorabil cu 29 voturi pentru şi 11 împotrivă, respectiv 26 voturi pentru şi 13
împotrivă.
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În ședința din 5 ianuarie, membrii Comisiei au examinat o serie de inițiative
legislative rămase din legislatura anterioară (Plx 330/2013, PLx 338/2016 și PLx 403/2014)
și au decis să solicite Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Afacerilor Interne noi
puncte de vedere și precizări privind cele 3 proiecte de Lege, urmând a le dezbate într-o
ședință ulterioară.
Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, doamna Manda Cristina,
Subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Pietro Pavoni, consilier la
Ministerul Afacerilor Externe.
De asemenea, au mai fost abordate o serie de măsuri organizatorice privind
activitatea Comisiei în perioada imediat următoare.
La şedinţele Comisiei din data de 4 şi 5 ianuarie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD),
Dovrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor
(Minorităţi Naţionale), Ilişanu Claudiu-Augustin (PSD), Korodi Attila (UDMR), Luca
Andaluzia (PSD), Lupaşcu Costel (PSD), Ponta Victor-Viorel (PSD), Rotaru RăzvanIlie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi:
Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (ALDE), Coste
Marina-Adelina (PSD).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Culeafă Mihai

