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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

8 şi 9 mai 2013 
 

În zilele de 8 şi 9 mai a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor în străinătate (PLx 113/2013) – Raport 

comun împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 

2. Examinarea, în prima lectură, a proiectului de Lege pentru ratificarea 

amendamentelor la Acordul de garanţie între Statele membre ale Uniunii Europene 

şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către 

Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, 

Caraibe şi Pacific, şi din ţările şi teritoriile de peste mări (PLx.118/2013)– sesizare 

pentru aviz şi a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 

Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, 

de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 

martie 2005 (PLx.119/2013) – sesizare petru aviz. 
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La punctul 1 al ordinii de zi în lipsa unui punct de vedere coordonat al Ministerului 

Afacerilor Externe şi al Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei pentru politică 

externă şi cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au decis 

amânarea dezbaterilor pentru o saptămână. 

La punctul 2 al ordinii de zi membrii Comisiei pentru politică externă, în şedinţă 

separată, au examinat proiectele de Lege menţionate, acestea urmând a fi dezbătute într-o 

şedinţă ulterioară. 

 Şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul preşedinte 

Borbély László. 

La şedinţele din 8 şi 9 mai a.c., au fost prezenţi 25 deputaţi: Borbély László 

(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George 

(PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan 

(PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-
Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), 

Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), 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 
 


