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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din 21-23 iunie 2011 
 
 

În perioada 21 - 23 iunie 2011, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi dezbaterea şi avizarea: 

 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenţă pentru 
cetăţenii români aflaţi în străinătate 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din 
sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti 
la 20 mai 2008 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, 
semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor 
două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011 

 Diverse 
 

Proiectul de Lege privind introducerea votului prin corespondenţă pentru 
cetăţenii români aflaţi în străinătatea fost avizat negativ, cu majoritate de 
voturi. Prezent la şedinţe, domnul Anton Niculescu, secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe, a menţionat că guvernul nu susţine acest proiect 
de Lege iar Ministerul pregăteşte propria variantă de reglementare. 
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Toate celelalte 3 proiecte de Lege au fost avizate favorabil, cu 

unanimitate. 
 La şedinţe a mai fost discutat programul pentru perioada vacanţei 

parlamentare, stabilindu-se că membrii Comisiei vor lucra în prima săptămână 
a lunii iulie şi în ultima săptămână a lunii august. 

Totodată, au mai fost anunţate planurile pentru întâlniri cu Comisii 
omoloage în sesiunea de toamnă. 

Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Korodi Attila. 
 
La şedinţe au participat toţi membrii Comisiei: Korodi Attila (UDMR), 

Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi 
naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (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) şi Zătreanu Dan-Radu  
(PD-L). 

La şedinţa din 21 iunie, domnul deputat Georgian Pop (PSD) a fost 
înlocuit de către domnul deputat Ciprian Nica (PSD). 
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