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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     

                    Bucureşti, 20 februarie 2014 
 

PROCES VERBAL 
 al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 18 - 20 februarie 2014 
 

În perioada 18-20 februarie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

Marţi, 18 februarie 2014, ora 14.00  
 

• Dezbaterea următoarei iniţiative legislative: 
 
- COM (2013) 853 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei 
ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 
externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie 
– subsidiaritate, termen 18 februarie a.c. 

 
• Examinarea în primă lectură: 
 

- JOIN (2013) 30 – Abordarea globală a UE în materie de conflicte şi crize externe  
      – fond, termen 27 martie a.c 

 
• Diverse 

In ceea ce priveşte punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică 
externă au examinat Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe 
ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei 
ţărilor terţe ai crăror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, în şedinţa din 18 
februarie a.c. şi au constatat că este respectat principiul subsidiarităţii, întocmind un 
Proces Verbal în acest sens. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au examinat documentul, urmând ca 
dezbaterea şi votul pe marginea iniţiativei legislative să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, menţionăm că membrii Comisiei au participat la 
Seminarulul cu tema „Transpunerea angajamentelor internaţionale privind drepturile 
omului în realităţi naţionale: contribuţia parlamentelor la activitatea Consiliului Drepturilor 
Omului al Naţiunilor Unite”, seminar dedicat parlamentelor din Europa Centrală şi de Est 
organizat de Camera Deputaţilor în colaborare cu Uniunea Interparlamentară, la Bucureşti, 
în 17 şi18 Februarie 2014. 
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Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 
La şedinţe au fost prezenţi 22 de membri ai Comisiei: 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), 
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), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), 
Rizea Cristian (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel 
(PSD). 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


