Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 19 octombrie 2017

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din 17-19 octombrie 2017

In perioada 17 - 19 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marti, 17 octombrie, ora 13.30
¾ Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind
instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
PLx 331/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei
prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
¾ Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut
proiectul de Lege 264 şi au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pentru o sedinţă
ulterioară, comună cu Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.
In continuare, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut proiectul de
Lege 331 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a proiectului de
Lege.
Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Ovidiu Iane, Secretar de Stat,
dna Raluca Stoica şi dna Andreea Niculae, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
In data de 18 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu
individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, precum şi asupra
unor dosare de actualitate de politică externă.
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În data de 19 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă, împreună cu Comisia
pentru politică externă a Senatului, au avut o întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru
politică externă şi apărare din Knesset, condusă de domnul Avi Dichter, preşedintele
Comisiei, aflată în vizită oficială în România.
La şedinţa Comisiei din data de 17 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de
19 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Intotero NataliaElena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma
(PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD-înlocuita
de dna Roxana Mînzatu), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina
(PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR),
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Vîrză
Mihăiţă (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USRdeplasare), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale-deplasare) şi Ponta Victor-Viorel
(Neafiliat).
La şedinţele Comisiei din data de 18 şi 19 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta
Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian
(USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru
Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen
(PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Vîrză Mihăiţă (PSD), Voicu Mihai Alexandru
(PNL). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Cosma Andreea (PSD), Ganţ
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale-deplasare) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).

Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

