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22-24 noiembrie 2011 

 
 În perioada 22-24 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, PL-x 596, sesizare în fond, împreună cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 

 Studierea proiectelor de Lege cu care Comisia a fost 
sesizată: PL-x 640, PL-x 650, PL-x 654. 

Pentru prezentarea şi susţinerea proiectului de Lege pentru modificarea 
lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate, PL-x 596, au fost invitaţi reprezentanţi ai 
ministerelor de resort, fiind prezenţi la şedinţa Comisiei doamna Irina Alexe, 
şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi doamna Ecaterina Constantinescu, director în 
cadrul Direcţiei Consulare a Ministerului Afacerilor Externe. 

După argumentele prezentate de invitaţi, în sensul nesusţinerii adoptării 
proiectului de Lege şi luând în consideraţie punctele de vedere formulate de 
membrii Comisiei, cât şi raportul preliminar de respingere redactat de Comisia 
pentru apărare, ordine şi siguranţă naţională, cu unanimitate de voturi, s-a 
hotărât redactarea unui raport de respingere a PL-x 596. 

Motivele de respingere a proiectului de Lege menţionat au avut în 
vedere, următoarele aspecte:  
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- aplicarea dispoziţiilor prezentului proiect de Lege ar putea 
deschide o cale spre traficul de persoane ale căror victime pot fi 
minorii; 

- proiectul cuprinde o propunere de natură să încalce drepturile 
de tutelă ale părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor 
minori prin acceptarea, prin lege, a posibilităţii efectuării 
călătoriei minorilor fără acordul acestora. 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnii deputaţi Korodi Attila, 
preşedintele Comisiei şi Marius Rogin, vicepreşedinte al Comisiei. 

 La şedinţa din 22 noiembrie a.c. au participat 22 deputaţi: Korodi Attila 
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan 
(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), 
Bot Octavian (PD-L), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 
naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD), Niculescu 
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 
(PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor – Viorel (PSD), Pop 
Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe 
Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PD-L), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-
L). A fost absent motivat, aflându-se în deplasare oficială, domnul deputat  
Budurescu Daniel Stamate (PNL). 

 La şedinţele din 23 şi 24 noiembrie a.c. au participat 23 deputaţi: 
Korodi Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), 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), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea 
Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor – Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), 
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ-Marian 
(PNL), Uricec Eugen Constantin (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 
Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L). 

 

         Preşedinte,          Secretar, 
 
        Korodi Attila                                           Ştefan Buciuta 


