Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 17octombrie 2013

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
în perioada 15-17 octombrie 2013

În perioada 15-17 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi:
¾ Audierea domnului Stelian STOIAN propus pentru acreditarea în
calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Misiunii
Permanente a României pe lângă NATO;
¾ Analizarea

nominalizării

doamnei

Simona

IOAN,

actualul

ambasador al României în Regatul Marocului, pentru calitatea de
ambasador nerezident în Republica Islamică Mauritania.
¾ Studierea următoarelor proiecte de Lege şi propuneri legislative
cu care a fost sesizată Comisia:
Pl-x 273/2013 propunere legislativă pentru punerea în aplicare a
prevederilor art.9 Justiţia Chartei Europene a Limbilor Regionale sau
Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007, Camera Deputaţilor este
prima Cameră sesizată;
Pl-x 330/2013 propunere legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate, Camera Deputaţilor fiind Camera decizională;
Pl-x 331/2013 propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
art. 8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep
taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României în străinătate, Camera Deputaţilor fiind Camera decizională;

Pl-x 340/2013 propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi
nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională;
PL-x 351/2013 proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei
Naţionale

pentru

Controlul

Activităţilor

Nucleare

la

organismele

şi

organizaţiilor internaţionale, Camera Deputaţilor fiind Camera decizională;
PL-x 352/2013 proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor
percepute pentru prestarea acestora, Camera Deputaţilor fiind Camera
decizională.
La şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost prezenţi, din partea
Ministerului Afacerilor Externe, domnii: Aurel Sergiu Gheorghe - director
general, Răzvan Andrei Corboş – şef serviciu, Pietro Pavoni – consilier.
În cadrul şedinţei de audiere, domnul Stelian Stoian şi-a prezentat
priorităţile pe care şi le propune să le promoveze în mandatul de ambasador
plenipotenţiar al Misiunii Permanente a României pe lângă NATO.
Membrii celor două comisii de specialitate a Parlamentului României
i-au adresat întrebări domnului Stoian privind priorităţile României în cadrul
Alianţei Nord-Atlantice, dar au formulat şi aprecieri în ceea ce priveşte
activitatea diplomatică a candidatului.
În ceea ce priveşte nominalizarea doamnei Simona IOAN, actualul
ambasador al României în Regatul Marocului, pentru calitatea de ambasador
nerezident în Republica Islamică Mauritania, Ministerul Afacerilor Externe a
susţinut necesitatea acestui demers.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă,
cu majoritate de voturi, a celor două candidaturi.

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din perioada 15-17
octombrie a.c. au fost conduse de doamna Natalia Intotero, vicepreşedinte.
La şedinţele din perioada 15-17 octombrie a.c., au participat următorii
23 deputaţi: Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), Comşa
Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel GabrielaLola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu DanielStamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), 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 (neafiliat), Tiuch Cătălin (PSD),
Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul preşedinte Borbély László
(UDMR).
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