
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     

                    Bucureşti, 29 mai 2014 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 27 – 29 mai  2014 
 
 

În perioada 27 – 29 mai a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

• Dezbaterea următoarelor propuneri legislative: 
 
Plx. 331/2013 -  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din 
Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în 
străinătate 
 
Plx. 340/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea și 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 
 
Plx. 487/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate 
 
Plx. 592/2013 - Propunere legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul 
României și nivelul taxelor aferente acestora 

 
• Diverse 

 
In data de 27 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au examinat şi 

dezbătut, în vederea elaborării rapoartelor, toate cele 4 propuneri legislative.  
Propunerile legislative au fost respinse de către Senat şi au punct de vedere 

negativ al Guvernului. 
In urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de reprezentanţii Ministerului de 

Externe, cât şi ai Ministerului de Finanţe, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, redactarea unor rapoarte de respingere a tuturor iniţiativelor legislative. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 
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La şedinţele din 27, 28 şi 29 mai a.c. au fost prezenţi 24 de membri ai Comisiei: 

Borbély László (UDMR),  Intotero Natalia-Elena (PSD), Petre Roman (PNL), Comşa 
Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), 
Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea 
Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian 
Daniel (neafiliat), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin 
(PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), 
Pârgaru Ion (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Stroe 
Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel 
(PSD). 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


