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SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

în perioada 26 – 29 ianuarie 2009 
 
 
 Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de 
zi: 
 

I. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

  
Pl.x. 297 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 
PL.x. 591 –  Proiect de Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996 
 
PL.x. 592 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Damasc, la 24 iunie 2008 
 

II. Diverse 
 

În ceea ce priveşte Propunerea legislativă nr.297, în urma dezbaterilor membrii 
Comisiei pentru politică externă au hotărât, în unanimitate, menţinerea raportului de 
respingere şi trimiterea acesteia către plenul Camerei Deputaţilor, raportul urmând a fi 
întocmit împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

În urma dezbaterilor la PL.x. 591 membrii Comisiei pentru politică externă au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege urmând a se solicita, 
totodată, la Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Agenţia Naţională 
pentru Investiţii un inventar/bilanţ al acestor Acorduri. 
 

Referitor la PL.x.592 în urma dezbaterilor şi a prezentării de către reprezentanţii 
Ministerului de Finanţe s-a propus amânarea acestui Proiect de Lege pentru săptămâna 
2-6 februarie a.c. urmând a se solicita Ministerului Afacerilor Externe un punct de 
vedere privind oportunitatea politică a ratificării acestui Acord. Propunerea a fost votată 
cu majoritate de voturi şi 1 abţinere. 
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La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului de Finanţe pentru 
susţinerea proiectelor de Lege sus menţionate domnul Dinescu Marius, Director, 
doamna Burcea Gabriela şi doamna Cătălina Niţu. 
 

La punctul II de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au examinat posibile 
priorităţi ale Comisiei pentru anul 2009. Urmare discuţiilor s-a convenit să se solicite 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe la şedinţele Comisiei, la un 
nivel de reprezentare relevant, consultări cu MAE, Departamentul pentru Afaceri 
Europene şi viitoarea Comisie pentru afaceri europene a Parlamentului României 
pentru a defini relaţia între Guvern şi Parlament în elaborarea poziţiei României la 
Uniunea Europeană, s-a decis organizarea unei conferinţe de presă peste aproximativ 3 
săptămâni, precum şi efectuarea unei vizite oficiale la Comisia pentru politică externă a 
Parlamentului European, cât de curând posibil. 

 
De asemenea, au mai fost solicitate informări din partea Ministerului Afacerilor 

Externe privind situaţia prezenţei româneşti în Irak, privind problemele vamale din 
Grecia, precum şi o implicare mai profundă a Comisiei în problemele românilor din afara 
graniţelor ţării. 

 
Domnul preşedinte Borbély a anunţat intenţia de a transmite scrisori de 

curtoazie ambasadorilor României şi preşedinţilor Comisiilor de politică externă ale 
statelor UE. 

 
Totodată, în zilele de 13 şi 14 februarie a.c., la Berlin, va avea loc Forumul 

Parlamentar cu tema „Arme uşoare si mici”, la care Comisia a hotărât să participe 
domnul preşedinte Borbély László şi domnul deputat Gelu Vişan. 
 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László iar la 
lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 
(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin 
Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-
Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), 
Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian 
(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa Daniela (PSD+PC), Vişan 
Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Absenţi motivat: Olteanu Bogdan (PNL), 
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Voicu Mihai Alexandru (PNL) şi 
Neculai Marius (PD-L). 

 
 

Preşedinte,          Secretar,  
   

 
 

         Borbély László    Popoviciu Alin Augustin Florin 
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