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PROCES VERBAL 
 al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 14 – 16 iunie  2016 
 

In perioada 14-16 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 14 iunie, ora 12.00 
 

Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 185 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – procedură de urgenţă 
 
PLx 256 – Proiect de Lege privind aderarea României la Centrul european pentru 
interdependenţă şi solidaritate mondială creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul 
de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată 
prin Rezoluţia (93)51 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 
octombrie 1993 – procedură de urgenţă 
 
PLx 258 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România şi Centrul 
Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti, la 22 iulie 2015 

 
PLx 259 – Proiect de Lege pentru ratificarea  Acordului între România şi Regiunea 
Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la 
Bucureşti la 18 noiembrie 2015. 
 
 

Marţi, 14 iunie 2016, Comisia pentru politică externă a dezbătut, în prezenţa dlui 
Alexandru Micula, Secretar de Stat (MAE), a dnei Ecaterina Constantinescu, Director, 
(MAE), a dnei Antoaneta Barta, (MAE) şi a dlui Dan Negoiţă, Consilier, Ministerul 
Finanţelor Publice, proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi. 
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In cadrul dezbaterilor s-a afirmat necesitatea actualizării şi modernizării legislaţiei în 
domeniu, susţinându-se că proiectul de Lege este un instrument complet care ne alinează 
la practica europeană. 

Domnul preşedinte Borbély a reamintit solicitarea Comisiei către Ministerul 
Afacerilor Externe de a ne transmite o statistică a posesorilor de paşapoarte diplomatice şi 
de serviciu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea unui Raport favorabil, cu amendamente admise şi 1 amendament respins, 
pentru PLx 185, precum şi avizarea favorabilă  a PLx 256, PLx 258 şi PLx 259. 

 
In data de 16 iunie a.c., membrii Comisiei au examinat o serie de documente privind 

evenimentele recente din spaţiul european, cu precădere din domeniul migraţiei, precum şi 
alte dosare de actualitate de politică externă. 

Şedinţele Comisiei a fost conduse de către domnul preşedinte Borbély László. 
 
La şedinţele Comisiei din 14  şi 16 iunie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

20 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-
Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE) 
Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola 
(Neafiliat), Balan Ioan (PNL) Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George 
(Neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru 
Ion (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). 
A fost absent domnul Rizea Cristian (PSD). 

 
 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


