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SINTEZA 
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22 - 24 octombrie 2013 

 
 
În perioada 22 – 24 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 
 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege şi propuneri legislative: 
 
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. (sesizare în fond) 
 
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. (sesizare în fond) 
 
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 organizaţiile internaţionale. (sesizare pentru aviz)  
 
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. (sesizare în fond) 
 
PLx 384/2013 - proiect de Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global 
privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale (procedură de urgenţă -
sesizare pentru aviz) 

 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât următoarele: 
- adoptarea unui raport de respingere a propunerii legislative PL-x 331/2013 

pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile  
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consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. (sesizare în fond)   

- redactarea unui raport de adoptare pentru 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. (sesizare în fond)  

- redactarea unui aviz favorabil pentru 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 
organizaţiile internaţionale. (sesizare pentru aviz) 

- redactarea unui aviz favorabil pentru PL-x 384 - proiect de Lege privind 
aprobarea participării României la Forumul Global privind transparenţa şi 
schimbul de informaţii în scopuri fiscale (procedura de urgenţă, sesizare pentru 
aviz) 

- amânarea dezbaterii 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. (sesizare în 
fond) 

La şedinţe, au participat, în calitate de invitaţi: domnul Radu Podgoreanu, Secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi domnul Radu Florea, director al Direcţiei Relaţii 
Consulare, domnul Constantin Popescu, Director al Comisiei Naţionale pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare şi domnul Ionescu Daniel- Secretar general CNCAC.  

La şedinţa din data de 22 octombrie a.c., au participat următorii 23 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), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian 
(PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD), 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 Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL- deplasare). 

La şedinţele din zilele de 23 şi 24 octombrie 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), 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-Augustin-Florin (PDL), 
Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (neafiliat), Tiuch Cătălin 
(PSD), Tudorache Daniel (PSD). 

 
    
Preşedinte,               Secretar, 
 

                      Borbély László                          Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 


