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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     

       Bucureşti, 19 noiembrie 2015 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 16 – 19 noiembrie 2015 
 
 

 In perioada 16 – 19 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Luni, 16 noiembrie, ora 13.00, Salonul Alb  
 

 Audierea domnului Lazăr Comănescu candidatul propus pentru funcția de 
ministru al Ministerului Afacerilor Externe şi a domnului Dan Stoenescu, 
candidatul propus pentru funcția de ministru delegat pentru relațiile cu românii de 
pretutindeni 

 
Marţi, 17 noiembrie, ora 16.00, după plenul comun, Sala Comisiei  
 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx 795 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impunei şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015 

 
 Diverse. 

 
Referitor la audierea domnului Lazăr Comănescu, propus pentru portofoliul 

Ministerului Afacerilor Externe, şi a domnului Dan Stoenescu, propus ca ministru delegat 
pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni, în comisiile reunite de politică externă ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru comunitatile de români din afara 
granitelor ţării a Camerei Deputaţilor şi Comisia românilor de pretutindeni a Senatului, 

La începutul şedinţei dl Lazăr Comănescu a prezentat priorităţile, obiectivele şi 
liniile de acţiune ale Ministerului Afacerilor Externe, conform Programului de guvernare, 
afirmând că va continua să promoveze şi să protejeze interesele naţionale ale României 
şi ale cetăţenilor săi, că România poate participa mult mai activ în procesul decizional de 
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la nivelul Uniunii Europene, subliniind importanţa deosebită a pregătirii preşedinţiei 
României la Consiliul UE, atât ca funcţionare a instituţiilor europene cât şi ca 
oportunitate pentru participanţii din cele 27 de State Membre de o mai bună cunoaştere 
a realităţilor României. 

In intervenţia sa, domnul preşedinte Borbély s-a referit la dimensiunea economică 
a politicii externe, la importanţa reprezentării României în cadrul insituţiilor 
internaţionale, în special în cadrul ONU, şi la colaborarea insituţională între Guvern şi 
Parlament. 

Urmare audierilor, domnnul Lazăr Comănescu a primit 40 de voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere. 

In cadrul audierii domnului Dan Stoenescu, acesta a prezentat priorităţile 
mandatului său pentru portofoliul pentru care a fost propus subliniind că diaspora va 
reprezenta o prioritate pentru noul Guvern, că doreşte continuarea implementării de 
politici în sprijinul românilor din străinătate, menţinerea legăturilor de familie, reducerea 
taxelor consulare şi a costurilor administrative. 

In intervenţia sa, domnul preşedinte Borbély a subliniat că trebuie făcută distincţie 
clară între românii care trăiesc de sute de ani în comunităţile din jurul graniţelor şi cei 
care merg acum la muncă în străinătate, că trebuie instituit un sistem clar, transparent, 
bazat pe susţinere financiară, amintind că există iniţiative legislative în acest sens şi, cu 
această ocazie, l-a invitat pe dl ministru Stoenescu la o discuţie în cadrul comisiilor 
reunite de politică externă şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera 
Deputaţilor, pentru a găsi împreună o soluţie pentru susţinerea românilor din străinătate.  

Răspunzând unei întrebări adresate, ministrul desemnat s-a declarat convins că 
noul Guvern va sprijini posibilitatea ca toţi românii să poată să-şi exercite dreptul la vot 
acolo unde se află. 

Urmare audierilor, domnul Dan Stoenescu a primit 39 de voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă. 

In data de 17 noiembrie a.c., după încheierea lucrărilor plenului comun, membrii 
Comisiei au dezbătut şi avizat favorabil proiectul de lege aflat pe ordinea de zi, cu 
unanimitate de voturi. 

In data de 19 noiembrie a.c. membrii Comisiei au examinat, în primă lectură, 
legile cu care este sesizată comisia în vederea dezbaterii acestora într-o şedinţă 
ulterioară. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl Borbély László, preşedintele Comisiei. 
La şedinţa Comisiei din 16 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 16 

deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-
Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), 
Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  
Pârgaru Ion (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi:  
Anghel Gabriela-Lola (ND), Comşa Cornel-George (ND), Mitrea Manuela (PSD), 
Victor-Viorel Ponta (PSD), Rizea Cristian (PSD) şi Sava Andrei-Valentin (PSD). 
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La şedinţele Comisiei din 17 şi 19 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 20 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu 
(ALDE), Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-
Lola (ND), Balan Ioan (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-
George (ND), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela 
(PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe 
Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). A fost absent dl Victor-Viorel Ponta (PSD). 

 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 
 

               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 


