
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ           Bucureşti,  26 martie 2015 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 24 şi 26 martie 2015 
 
 
 

În zilele de 24 şi 26 martie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
Pl-x 81/2015 -  propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adiţional 

referitor la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta 

Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961; 

PL-x 265/2015  - proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază 

de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna 

funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 

24 decembrie 2013. 

Au fost invitaţi să participe la şedinţele Comisiei, reprezentanţi ai 

ministerelor de resort, respectiv, doamna Alexandra Patricia Braica, secretar de 

stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi domnul Radu Podgorean, 

secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma prezentărilor şi discuţiilor cu privire la iniţiativele legislative aflate pe 

ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, respectiv, cu 
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majoritate de voturi, amânarea dezbaterii şi redactării documentelor, pentru 

săptămâna viitoare, când se aşteaptă clarificări. 

Astfel, s-a decis să se solicite punctul de vedere al MAE referitor la statutul 

juridic privind proprietatea asupra terenului aflat în administrarea Organizaţiei 

pentru Eliberarea Palestinei şi suveranitatea exercitată de aceasta (PL-x 

265/2015). 

Cu referire la Pl-x 81/2015 s-a decis transmiterea unei adrese către Biroul 

Permanent cu privire la respectarea procedurilor legislative parlamentare. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 

La şedinţele Comisiei din 24 şi 26 martie a.c., au fost prezenţi 20 membri ai 

Comisiei: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola (Dem. 

Pop.), Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu Daniel-Stamate 

(PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru 
Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PC-PLR), Rizea Cristian 

(PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi: 
Anastase Roberta Alma (PNL), Victor-Viorel Ponta (Prim-ministru) şi Sava 
Andrei-Valentin (PSD). 

 

 

            
          Preşedinte,                    Secretar, 

 
                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 

 


