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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 
28-30 septembrie  2010 

 
 În perioada 28-30 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
PL-x 493 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, sesizare în 
fond, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională - procedură de urgenţă. 

 Diverse 
 

Având în vedere sesizarea în fond a celor două comisii permanente cu 

acest proiect de Lege s-a convenit dezbaterea şi aprobarea, respectiv 

respingerea acestuia în şedinţe separate. 

Pentru susţinerea PL-x 493, au fost invitaţi reprezentanţii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, fiind prezenţi doamna Irina Alexe, şef al 

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi domnul Constantin Nedelcu, 

consilier în cadrul Direcţiei generale juridice.  

Referitor la Nota nr.64a/178 transmisă de către Departamentul 

Legislativ Comisiei noastre, Ministerul Administraţiei şi Internelor a dorit să 

Adu
Original



facă următoarea precizare: „art. 55 alin. (1) lit. C din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate face parte 

din Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale, având caracterul unei dispoziţii 

tranzitorii, astfel cum rezultă în mod expres din cuprinsul acesteia. Astfel, în 

textul normativ este stabilită aplicabilitatea limitată în timp a respectivei norme, 

anume 6 luni de la data intrării în vigoare a legii. Având în vedere că termenul 

menţionat s-a împlinit în anul 2006, iar de la acel moment norma în discuţie nu 

mai este aplicabilă, considerăm că nu se impune modificarea acesteia în 

sensul corelării cu modificările intervenite în textul Legii nr.248/2005 după 

perioada de aplicabilitate a acestei norme”.  

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei 

pentru politică externă au hotarât adoptarea unui raport de admitere a 

proiectului de Lege mai sus menţionat, în forma prezentată. 

La capitolul Diverse membrii Comisiei şi-au manifestat interesul pentru 

a le parveni, în mod regulat, informări privind ultimele evoluţii din ţările UE şi 

nu numai. De asemenea, s-au făcut propuneri privind contactele ce trebuie 

avute în vedere pentru perioada următoare, cu Comisiile omoloage. 

În perspectiva alegerilor electorale ce urmează să aibă loc în Republica 

Moldova s-a făcut propunerea ca membrii Comisiei ce doresc să participe la 

acestea în calitate de observatori să-şi manifeste interesul pentru a se demara 

procedurile necesare. 

Lucrările şedinţelor Comisiei au fost conduse de domnul deputat Korodi 

Attila, preşedintele acesteia. 

 La şedinţa din 28 septembrie au participat 18 deputaţi: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 

Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 

Budurescu Daniel Stamate (PNL), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale),  

Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase 
Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), 

Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel 



(PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu 

(PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), 

domnii deputaţi Rogin Marius (PD-L) şi  Farago Petru (UDMR) aflându-se în 

deplasări oficiale. 

La şedinţa din 29 septembrie au participat 19 deputaţi: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 

Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 

Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu 
Victor (minorităţi naţionale),  Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Iftime 
Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz 

Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 

(PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 

Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), domnul deputaţ Rogin Marius (PD-L) 

aflându-se în deplasare  oficială. 

La şedinţa din 30 septembrie au participat 18 deputaţi: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 

Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 

Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu 
Victor (minorităţi naţionale),  Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Iftime 
Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz 

Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 

(PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), domnii deputaţi Rogin 
Marius (PD-L) şi Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL) 

aflându-se în deplasări oficiale. 

 

         Preşedinte,          Secretar, 
 
        Korodi Attila                                           Ştefan Buciuta 
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