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SINTEZA 

  lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
din 4 octombrie 2017 

 
 

In data de 4 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 
Miercuri, 4 octombrie, ora 12.30, după votul final  
 

1. Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege şi a iniţiativei europene: 
 

PLx 264/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 
privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate 
  
PLx 302/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 
  
JOIN (2017) 21 – Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu – O 
abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE  
 

2. Diverse 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
proiectul de Lege nr.264 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru două săptămâni. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi dl Ovidiu Iane, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului pentru Românii de pretutindeni şi dna Raluca Stoica, Departamentul 
Relaţia cu Parlamentul din cadrul aceluiaşi minister. 

In ceea ce priveşte proiectul de Lege nr.302, în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Afacerilor Externe, membrii comisiei au 
dezbătut şi avizat favorabil, cu majoritate de voturi şi 1 vot împotrivă, proiectul de Lege. 
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Au participat la şedinţa comisiei în calitate de invitaţi dl Bogdan Moisii, Secretar 
General adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, dl Tinca Ştefan şi dna Mariana Dulaş, 
Expert în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

La punctul trei ai ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, 
amânarea acestuia cu o săptămâna până la primirea unui punct de vedere din partea 
ministerului de resort. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, s-a menţionat evenimentele la care Comisia a 
fost invitată să participe în perioada următoare. 

La şedinţa Comisiei din data de 4 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 
16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian 
(USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac 
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Vîrză Mihăiţă (PSD), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Gerea 
Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat). 

 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 
 


