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În perioada 15-17 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

♦ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PL-x 81 – Proiect de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – sesizare în 
fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională (procedură de urgenţă).  
 
PL-x 120 – Proiect de Lege privind taxarea şi încasarea taxelor pentru 
servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României 
în străinătate – sesizare în fond (procedură de urgenţă). 
 

♦ Diverse  - Memoriul dlui deputat Amet Aledin 
- Informare privind vizita oficială a delegaţiei Comisiei pentru 
politică externă la Moscova 

 
♦ Întâlnirea membrilor Comisiei pentru politică externă cu o delegaţie 

guvernamentală din Serbia, condusă de domnul Dusan Spasojenic, 
secretar de stat pentru Politica de apărare  
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După dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 81), membrii Comisiilor 

reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi pentru politică 

externă au hotărât cu majoritate de voturi să întocmească un raport de 

respingere. 

În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind taxarea şi încasarea taxelor 

pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României 

în străinătate (PL-x 120), membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii pentru o dată ulterioară pentru a putea 

lua cunoştinţă de programul privind “modernizarea, reorganizarea, transformarea 

şi dezvoltarea reţelei serviciului extern al diplomaţiei române şi în raport cu 

obligaţiile asumate de Ministerul Afacerilor Externe pentru aderarea la spaţiul 

Schengen” – aşa cum reiese din expunerea de motive. 

Lucrările şedinţei Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi pentru politică externă au fost conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

deputat Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei. 

La lucrările şedinţelor din 15 aprilie a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Dumitru 
Bentu (PSD), Vasile Pruteanu (PD-L), Crin Antonescu (PNL), Sotiris 
Fotopolos (Minorităţi naţionale), Viorel Hrebenciuc (PSD), Konya-Hamar 
Sandor (UDMR), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Miron 
Tudor Mitrea (PSD), Adrian Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), 
Viorel Oancea (PD-L), Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin 

(PD-L), Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (PD - L), Ioan Turc (PNL). A 
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fost absent domnul deputat Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar). 

La lucrările şedinţelor din 16-17 aprilie a.c., au fost prezenţi 19 deputaţi: Ştefan 
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Dumitru 
Bentu (PSD), Vasile Pruteanu (PD-L), Crin Antonescu (PNL), Sotiris 
Fotopolos (Minorităţi naţionale), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Leonida Lari 
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Miron Tudor Mitrea (PSD), Adrian 
Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Viorel Oancea (PD-L), 
Daniela Popa (PC), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD-L), Octavian 
Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (PD - L), Ioan Turc (PNL). Au fost absenţi 2 

deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PSD), Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar). 

 
 
 

Preşedinte,                           Secretar,        

 

            Ştefan Glăvan                                          Dumitru Bentu 
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