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In zilele de 2 şi 4 februarie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă şi-au 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
 Examinarea, în primă lectură, a următoarelor proiecte de Lege: 

 
Plx 854/2015 – 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  
 
JOIN (2015) 50 – Revizuirea politicii de vecinătate  
 
COM /2015) 611 – Strategia de extindere a UE.  
 

 In perioada menţionată, membrii Comisiei au studiat proiectele de Lege şi iniţiativele 
legislative europene cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii acestora într-o 
sedinţă ulterioară. 
 In data de 2 februarie, la ora 12.00, Subcomisia pentru Dezvoltare Durabila s-a întrunit 
pentru a-şi stabili priorităţile pentru perioada următoare. 

În cadrul şedinţei a fost subliniată importanţa acestei Subcomisii, prin promovarea 
proiectelor şi iniţiativelor legislative necesare pentru susţinerea implementării, la nivel 
naţional, a angajamentelor asumate pe dezvoltare durabilă şi schimbări climatice.  

Totodată, la ora 14.00, la invitaţia Comisiei pentru afaceri europene, a avut loc o 
dezbatere pe Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2016 şi a propunerilor 
comisiilor de specialitate, pentru adoptarea listei finale de propuneri de proiecte legislative şi 
documente de consultare europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control 
parlamentar în anul în curs. 
 In data de 4 februarie a.c., membrii Comisiei au examinat o serie de documente privind 
evenimentele recente din spaţiul european, cu precădere din domeniul migraţiei, precum şi 
alte dosare de actualitate de politică externă. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl Borbély László, preşedintele Comisiei. 
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La şedinţele Comisiei din 2 şi 4 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr de  

19 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 (Neafiliat), Balan Ioan 
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), Enea 
Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian 
Daniel (Grupul Progresist), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion 
(Grupul Progresist), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Au fost 
absenţi domnii deputaţi: Victor-Viorel Ponta (PSD), Rizea Cristian (PSD) şi Şcheau Ion 
(PNL). 

 
 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 
 


