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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

23-25 noiembrie 2010 
 
 În perioada 23-25 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare – (Pl-x 561) 

 Dezbaterea problematicii privind aderarea României la spaţiul Schengen 
 Aprofundarea subiectelor aflate pe agenda Reuniunii NATO de la Lisabona 

Pentru prezentarea propunerii legislative înscrise pe ordinea de zi a fost invitat 
domnul Cosmin Dumitrescu, şef al Centrului Naţional pentru Paşapoarte Diplomatice şi 
de Serviciu din cadrul Direcţiei Consulare a Ministerului Afacerilor Externe. Acesta a 
motivat nesusţinerea adoptării Pl-x 561 din perspectiva a două motivaţii, şi anume: 

- forma actuală a legislaţiei în vigoare acoperă aspectele de reprezentare şi de 
mobilitate (preşedinţii de Consilii judeţene sunt titulari de paşapoarte de serviciu, iar 
mobilitatea conferită de paşapoartele diplomatice şi de serviciu este aceeaşi) şi 

- legislaţia noastră este similară cu cea a celorlalte state europene şi state 
Schengen. 

În baza lit u, art. 8 din Legea 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, 
se precizează că în baza unui mandat de reprezentare a intereselor naţionale, pe 
perioada mandatului, se poate elibera un paşaport diplomatic. 

Domnul deputat Ovidiu Ganţ a dorit să afle care sunt criteriile de apreciere 
privind identificarea unui interes naţional versus interes local sau regional. 

Reprezentantul MAE a făcut precizările necesare privind această procedură 
care revine autorităţilor centrale, aprobarea fiind necesară din partea ministrului MAE. 

Domnul deputat Veniamin Blaga a dorit să-şi exprime punctul de vedere în ceea 
ce priveşte faptul că nu susţine adoptarea propunerii legislative având în vedere 
discriminările pe care le introduce, costurile suplimentare cu eliberarea acestor noi 
paşapoarte. De asemenea a menţionat că România trebuie să respecte standardele 
europene în vigoare. 

Domnul preşedinte Korodi Attila a dorit să afle care este numărul paşapoartelor 
diplomatice în circulaţie, solicitând o listă a tuturor persoanelor care beneficiază de 
acest lucru. 
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Domnul deputat Daniel Budurescu a subliniat impactul negativ pe care l-ar avea 
această modificare a legii asupra partenerilor străini, prin categoria mare de persoane 
cărora li se acordă paşaportul diplomatic. 

Domnul deputat Dragoş Iftime a solicitat reprezentantului MAE enumerarea 
imunităţilor şi drepturilor conferite de paşaportul diplomatic. 

În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Korodi a propus ca exprimarea votului 
să aibă loc săptămâna viitoare, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În ceea ce priveşte Summitul NATO, s-a făcut o trecere în revistă a 
evenimentelor aflate pe agenda discuţiilor, lansarea Noului Concept strategic al  
Alianţei, realizarea scutului antirachetă, stabilirea cooperării dintre Rusia şi NATO. 
Este primul summit NATO la care România participă în mod direct, se implică în 
negocieri, propune teme. Alianţa NATO rămâne, în continuare, principalul vehicol de 
discutare a problemelor de securitate în spaţiul euroatlantic.  

Referitor la subiectul privind amânarea termenului pentru aderarea la spaţiul 
Schengen, s-au trecut în revistă obiecţiile ridicate de anumite state europene, 
convenindu-se că este necesar un efort susţinut pentru înlăturarea suspiciunilor 
formulate. S-au propus acţiuni pentru perioada următoare. Astfel, în decembrie vor 
avea loc la Giurgiu şi Ruse, şedinţe comune împreună cu Comisia omoloagă din 
Parlamentul Bulgariei, un demers comun menit să identifice soluţiile optime pentru 
atingerea obiectivului de aderare la Schengen în martie 2011, de către ambele state.  

Lucrările şedinţelor Comisiei au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 
preşedintele acesteia. 

La şedinţa din 23 noiembrie a.c. au participat 19 deputaţi: Korodi Attila 
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan 
(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ 
Ovidiu Victor (minorităţi naţionale),  Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian 
(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). A lipsit doamna deputat Iacob Ridzi 
Monica Maria (PD-L). 
 La şedinţele din 24-25 noiembrie a.c. au participat 20 deputaţi: Korodi Attila 
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan 
(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ 
Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Iftime Dragoş-
Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 
(PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-
L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).   
 

         Preşedinte,          Secretar, 
 
        Korodi Attila                                           Buciuta Ştefan  
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