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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  9-11 februarie 2010 
 
 

În perioada 9 – 11 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Audierea domnului Marius Lazurca, propus pentru postul de ambasador al 
României la Chişinău 

2. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege şi propuneri legis-
lative cu care a fost sesizată Comisia: 

 Pl-x 665 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională;  

 Pl-x 711 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269/2003 
privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României – sesizare în fond, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională;  

 Pl-x 679 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.590/2003 privind 
tratatele, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată; 

 PL-x 3 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, 
Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind 
Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 – procedură de urgenţă -, 
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată; 

 PL-x 9 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, sesizare în fond, - 
procedură de urgenţă -, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională; 

 PL-x 12 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare – procedură de 
urgenţă - , Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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1. Comisiile pentru politică externă ale Parlamentului s-au reunit marţi, 9 febru-

arie a.c., în şedinţă comună pentru a-l audia pe domnul Marius Gabriel Lazurca, propus 

pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 

Moldova. 

După prezentarea priorităţilor pe care candidatul Marius Lazurca şi le-a propus 

pentru mandatul de ambasador, membrii celor două comisii au formulat întrebări pe 

diferite teme de interes şi, de asemenea, aprecieri la adresa programului de acţiune 

prezentat. În urma votului exprimat, cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, 

propunerea prezentată de Ministerul Afacerilor Externe a fost avizată favorabil. 

Pentru susţinerea şi prezentarea propunerilor legislative şi proiectelor de Lege 

cu care a fost sesizată Comisia pentru politică externă, au fost invitaţi să participe 

reprezentanţi ai ministerelor de resort. Astfel, la lucrările şedinţelor Comisiei au 

participat :  

- din partea Ministerului Afacerilor Externe – dl. Anton Niculescu, secretar 

de stat, dna Elena Şerbănescu, director al Direcţiei juridice,  dl. Felix Zaharia, 

director adj. al Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate, dna Anca Simion, 

secretar III la Direcţia proiecte economice strategice, dna Iuliana Boghez, 

consilier la Direcţia de Drept Internaţional şi Tratate, dl. Alexandru Ene, 

director al Direcţiei Balcanii de Vest;  

- din partea Ministerului Economiei şi Mediului de Afaceri au participat: dna 

Irinel Cristu, secretar de stat, dl. Corneliu Condrea, director general adjunct 

al Direcţiei generale energie, petrol şi gaze şi dna Diana Manolache, consilier 

la aceeaşi direcţie; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a participat 

dl. Florin Stamate – Director. 

 

După prezentarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni - Pl-x 665 - de către 

domnul deputat Veniamin Blaga, cu majoritate de voturi, s-a decis avizarea negativă a 

acesteia. 

Pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României – Pl-x 711, cu 

care Comisia pentru politică externă a fost în sesizată în fond, s-au înscris la cuvânt 
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doi dintre iniţiatorii acestei propuneri. Prezentarea propunerii legislative a fost făcută de 

domnul deputat Daniel Budurescu. Acesta a menţionat faptul că, în actualele 

circumstanţe, şi anume Legea unică de salarizare a fost adoptată şi există în lucru la 

MAE un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.269/2003, context 

în care vor fi analizate şi eventual luate în consideraţie şi unele prevederi cuprinse în 

această propunere legislativă, propune redactarea unui raport de respingere. Acelaşi 

punct de vedere a fost prezentat şi de doamna deputat Manuela Mitrea, vicepreşedinte 

al Comisiei. 

În urma exprimării votului, în unanimitate, s-a hotărât eleborarea unui raport 

de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. 

În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.590/2003 privind tratatele – Pl-x 679 -  guvernul, prin Ministerul Afacerilor Externe, a 

menţionat că nu susţine această propunere, propunând respingerea acesteia. Astfel, 

cu unanimitate de voturi, s-a decis avizarea negativă a propunerii legislative Pl-x 679. 

Având în vedere importanţa Acordului privind proiectul Nabucco şi luând în 

consideraţie susţinerile prezentate de reprezentanţii Ministerelor Industriei, Comerţului 

şi Mediului de Afaceri şi Afacerilor Externe, membrii Comisiei au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica 

Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind 

Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 – PL-x 3.  

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate - PL-x 9, Comisiile pentru 

politică externă şi pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – sesizate în 

fond - au hotărât discutarea acestui proiect de Lege în şedinţe separate şi redactarea 

unui raport comun. 

După prezentările susţinute de dna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, cât şi a completărilor formulate de dl Floricel Mocanu, 

director de cabinet în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu unanimitate de voturi,   

s-a decis redactarea unui raport de admitere a proiectului de Lege PL-x 9. 

Susţinerile domnului Alexandru Ene, director al Direcţiei Balcanii de Vest din 

cadrul Ministerul Afacerilor Externe, privind necesitatea adoptării proiectului de Lege 

 3



PL-x 12, au convins membrii comisiei să avizaze favorabil, în unanimitate, proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2009 pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-bugetare. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 9-11 februarie 

a.c. au fost conduse de domnul preşedinte Korodi Attila. 

În zilele de 9 şi 10 februarie a.c. au fost prezenţi 21 deputaţi: Korodi Attila 

(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), 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), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 

(PNL), Spînu Teodor-Marius (PD-L), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 

Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). A fost absent 1 deputat, şi anume Iftime Dragoş-Adrian 

(PD-L). 

În ziua de 11 februarie a.c. au fost prezenţi 21 deputaţi: Korodi Attila (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), Farago Petru (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), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 

(PNL), Spînu Teodor-Marius (PD-L), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 

Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). A absentat 1 deputat, şi anume Iftime Dragoş-Adrian 

(PD-L). 

 

 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
               Korodi Attila                                                    Buciuta Ştefan 
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