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În perioada 10-12 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
♦ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege: 

PL-x 163 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2008.  
 

♦ Studierea proiectelor de Lege cu care Comisia este sesizată în fond, şi 
anume: 

PL-x 153 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională – în procedură 
de urgenţă 
PL-x 154 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului European din România, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională - în procedură de urgenţă 
PL-x 161 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

 
♦ Diverse  

 
Membrii Comisiilor pentru politică externă ale Senatului şi Camerei 

Deputaţilor, întruniţi în şedinţe separate, au hotărât, în unanimitate, să avizeze 
favorabil, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008. 
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La capitolul Diverse, preşedintele de şedinţă a prezentat un proiect de 
Declaraţie ce urmează să fie adoptată de membrii Comisiei pentru politică 
externă, declaraţie prin care este salutată iniţiativa prin care Adunarea 
Parlamentară a Mediteranei de a  stabili  ziua de 21 martie ca Zi a Mediteranei. 

După citirea textului propus pentru Declaraţie, membrii Comisiei au agreat 
iniţiativa şi forma propusă. 

Domnul deputat Budurescu a propus să fie consultată şi Comisia pentru 
politică externă a Senatului dacă doreşte să subscrie la această iniţiativă. 

Un alt punct din capitolul Diverse a constat în informarea pe care domnul 
deputat Marius Rogin a susţinut-o în faţa colegilor privind desemnarea sa ca şef al 
Delegaţiei Parlamentare a României la APCEMN. De asemenea, domnul deputat 
a propus ca, după modelul iniţiat de Adunarea Parlamentară a Mediteranei de a 
consacra o zi specială pentru sărbătorirea Mediteranei, Comisia pentru politică 
externă să avanseze o propunere similară pentru a consacra o zi specială 
sărbătoririi zilei Mării Negre. 

Propunerea a fost salutată de toţi membrii prezenţi la lucrările şedinţei. 
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de 

domnul deputat Marius Rogin, vicepreşedinte al Comisiei. 
La lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 10 şi 11 

martie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi: Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin 
Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), 
Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), 
Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase 
Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu 
Bogdan (PNL), Popa Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin 
Anton (PNL) ,Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), absenţi fiind 2 
deputaţi: Borbély László (UDMR), Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din ziua de 12 martie 
a.c. au fost prezenţi 21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 
(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin 
Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana 
(PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 
(PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela (PSD+PC), Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi 
Sever (PD-L), fiind absent dl. deputat Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 
 

p. Preşedinte,                           Secretar,        

 

               Marius Rogin                                         Alin Popoviciu 
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