Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 12 decembrie 2013

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
în perioada 9-12 decembrie 2013

În perioada 9-12 decembrie 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 498/2013 proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între
Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea
Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară
România /Republica Socialistă România/România şi Republica
Federativă
Iugoslavia/Republica
Socialistă
Federativă
Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi
Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern,
semnat la Podgorica la 4 iulie 2013;
• Pl-x 506/2013 propunere legislativă privind adopţia în România;
• PL-x 537/2013 proiect de Lege pentru aderarea României la
Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind
transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la
Londra la 1 noiembrie 2002;
• Pl-x 330/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate.
La şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost prezenţi domnul Radu
Podgorean – secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, domnul Bogdan
Panait – secretar de stat, Oficiul Român pentru adopţii şi domnul Olea Viorel director, Direcţia Navală din Ministerul Transporturilor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aderarea României la
Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe

mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002(PLx 537/2013).
Având în vedere modificările preconizate de către propunerea legislativă
Pl-x 506/2013 şi argumentările formulate de domnul secretar de stat Panait,
membrii Comisiei pentru politică externă au decis, cu majoritate de voturi,
avizarea negativă a iniţiativei legislative.
În ceea ce priveşte PL-x 498/2013 - proiect de Lege pentru ratificarea
Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind
succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară
România /Republica Socialistă România/România şi Republica Federativă
Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală
Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la
nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013, membrii Comisiei pentru
politică externă din Camera Deputaţilor, au hotărât, în unanimitate, redactarea
unui Raport de admitere.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(Pl-x 330/2013) a fost susţinută în faţa membrilor Comisiei pentru politică externă
de către domnul deputat Dragomir Viorel Marian, unul dintre iniţiatorii acestei
iniţiative legislative. Având în vedere obiectul de reglementare, şi anume:
extinderea categoriilor de persoane beneficiare ale paşaportului diplomatic şi la
preşedinţii de consilii judeţene, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri), redactarea unui Raport de admitere.
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din perioada 9-12
decembrie a.c. au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele
Comisiei.
La şedinţele din perioada 9-12 decembrie 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 AndreiValentin (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel
(PSD).
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