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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 
 În perioada 14-17 noiembrie 2011, Comisia pentru politică externă 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi dezbaterea şi avizarea: 
 

 PLx614 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare 
împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la 
Washington la 13 septembrie 2011 

 PLx581 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele 
măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre 
ale Uniunii Europene 

 PLx588 - Proiect de Lege privind detaşarea experţilor naţionali la 
instituţiile şi organismele Uniunii Europene 

 Plx609 Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale 
personalului diplomatic şi consular 

 COM(2011)637  Creşterea impactului politicii UE în domeniul 
dezvoltării: o agendă a schimbării   

 COM(2011)638 Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE 
destinat ţărilor terţe   

 
Proiectele de Lege 581, 588, 614 şi comunicările Comisiei Europene au 

fost avizate favorabil iar propunerea 609 a fost respinsă, în şedinţa din 14 
noiembrie. În şedinţele din 16 şi 17 noiembrie, membrii Comisiei au examinat 
în primă lectura proiectul 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, cu care Comisia este sesizată pe fond, şi au decis dezbaterea 
acesteia într-o şedinţă viitoare, după primirea avizelor de la comisiile de 
specialitate. 
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Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul preşedinte Korodi Attila 

şi de domnul vicepreşedinte Marius Rogin. 
 
La şedinţe au participat toţi cei 23 de membri ai 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). 
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