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PROCES VERBAL  
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 5 – 7 martie 2013 
 
 

În perioada 5 – 7 martie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările, 
cu următoarea ordine de zi: 

 
 

Marţi, 5 martie a.c., după votul final, sala Comisiei 
 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 61/2013 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor 
Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de 
personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară 
după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii – 
sesizare în fond 
 

 
PLx 62/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernuui nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România – sesizare pentru aviz 
 

 
 Vot pentru completarea Biroului Comisiei 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12819
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La punctul 1 al ordinii de zi a participat domnul Radu Podgorean, Secretar de Stat în  

Ministerul Afacerilor Externe care a făcut o scurtă prezentare a proiectului de Lege şi a 

explicat amendarea textului ordonanţei având în vedere faptul că iniţiativa legislativă nu şi-

a produs încă efectele iar exerciţiul bugetar pe anul 2012 s-a încheiat. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea unui raport de admitere a proiectului de Lege cu 1 

amendament.  

La punctul 2 al ordinii de zi a participat doamna Irina Alexe, Şef al Departamentului 

pentru Relaţia cu Parlamentul din partea Ministerului Afacerilor Interne.  

In urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, în forma prezentată de 

către iniţiator. 

In ceea ce priveşte votul pentru completarea Biroului Comisiei, domnul Petre Roman 

a fost votat, cu unanimitate, pentru funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru politică 

externă. 

De asemenea, membrii Comisiei au făcut nominalizări pentru vizite oficiale care vor 

avea loc în Turcia şi Ungaria, în martie respectiv aprilie a.c.  

 Şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul preşedinte 

Borbély László. 

La şedinţele din 5, 6 şi 7 martie a.c., au fost prezenţi 23 deputaţi: Borbély László 

(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-
Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Petre Roman (PNL), Militaru Lucian (PDL), Mitrea 
Manuela (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-
Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-
Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion 

(PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). 

 
 

            
Preşedinte,                    Secretar, 

 
                     

                              Borbély László                    Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 


