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PROCES-VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
în perioada 12-14 noiembrie 2013
În perioada 12-14 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege şi propuneri
legislative cu care a fost sesizată Comisia:
PL-x 415/2013 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
PL-x 442/2013 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
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;
PL-x 407/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul
European din România.
La şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost prezenţi, din partea
Ministerului Afacerilor Externe, domnii: Radu Podgorean – secretar de stat, Pietro
Pavoni – consilier, iar din partea Institutului European din România, doamna Laura
Mihăilescu – şef serviciu.
Pentru discutarea şi avizarea proiectelor de Lege PL-x 415/2013 şi PL-x
442/2013, Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor s-au
reunit într-o şedinţă comună, marţi, 12 noiembrie a.c.
Cele două proiecte de Lege se referă la rectificarea bugetului de stat pe anul
2013, fiind determinată de evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, de creşterea
gradului de absorbţie a fondurilor europene, de analiza rezultatelor bugetare pe
perioada 1 ianuarie-30 septembrie a.c., de continuarea procesului de consolidare
fiscală, în sistem ESA, de încheierea unui nou Acord Stand-by de tip preventiv, dintre
România şi FMI, etc.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii de specialitate ale Parlamentului
au hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi, a celor două proiecte de Lege
mai sus-menţionate.
În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul
European din România, membrii Comisiei pentru politică externă din Camera
Deputaţilor, au hotărât, în unanimitate, redactarea unui Raport de admitere. S-a avut
în vedere faptul că este vorba de o Ordonanţă a Guvernului care produce efecte,
respectiv, din cele 85 de posturi prevăzute anterior pentru acest Institut, s-au eliminat
cele 29 de posturi vacante şi nebugetate.
În şedinţa Plenului din data de 5 noiembrie a.c., propunerea 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 a fost retrimisă Comisiei pentru politică externă,
pentru rediscutare.
În urma reanalizării acestei propuneri legislative, membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate, menţinerea unui Raport de respingere, aşa cum a fost redactat anterior.
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din perioada 12-14 noiembrie
a.c. au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele Comisiei.
La şedinţele din perioada 12-14 noiembrie a.c., au participat următorii 24
deputaţi: 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), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (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-Augustin-Florin (PDL), Rizea
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin
(PSD), Tudorache Daniel (PSD).
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