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În perioada 25 – 28 martie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

• Dezbaterea următorului proiect de Lege: 
 

Plx  561/2010 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare – sesizare în fond 

 
• Întâlnire cu delegaţia Comisiei de politică externă din Republica Coreea 
 
Referitor la propunerea legislativă 561/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu care Comisia este sesizată încă din 
2010, membrii Comisiei au luat în consideraţie avizele negative ale Comisiilor 
juridică şi pentru administraţie, raportul preliminar al Comisiei pentru apărare, de 
asemenea sesizată în fond, şi au decis, cu majoritate de voturi (21 de voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă) să propună plenului respingerea propunerii 
legislative. 

 
Cu prilejul întâlnirii cu delegaţia parlamentară condusă de domnul Ahn Hong 

Joon, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe, comerţ şi reunificare din 
Adunarea Naţională a Republicii Coreea a fost subliniată relaţia excelentă între 
cele două parlamente şi ţări, având încă un potenţial de dezvoltare. Totodată, au 
fost abordate relaţiile culturale, a fost menţionat parteneriatul strategic, singurul 
pe care România îl are cu o ţară asiatică, şi apropiata sărbătorire, la 30 martie, a 
23 de ani de relaţii diplomatice.  
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 Şedinţele au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László şi de 

doamna Natalia Intotero, vicepreşedinte al Comisiei. 
 

La şedinţele din 25 şi 26 martie au participat următorii 22 deputaţi: 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu 
(PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-
Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), 
Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL), Mitrea 
Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-
Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-Florin (PDL), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch 
Cătălin (PSD) şi Tudorache Daniel (PSD).  

 
Domnii Borbély László (UDMR) şi Comşa Cornel-George (PP-DD) au 

fost în deplasare, participând la reuniunea preşedinţilor comisiilor de politică 
externă şi apărare din statele Uniunii Europene. 

 
La şedinţele din 27 şi 28 martie au participat toţi membrii Comisiei: 

Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), 
Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel 
Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), 
Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), 
Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 
(PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu 
Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), 
Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD) şi 
Tudorache Daniel (PSD).  

 
 
 

            
       Vicepreşedinte,                   Secretar, 
 

                     
                              Natalia Intotero                    Tocuţ Dan-Laurenţiu 


