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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  18 şi 19 martie 2009 
 
 

În zilele de 18 şi 19 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

 Dezbaterea şi adoptarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PL.x. 153/2 martie 2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale – 
dezbatere în procedură de urgenţă –  
 
PL.x. 154/2 martie 2009 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România – dezbatere în procedură de urgenţă –  
 
PL.x. 161/2 martie 2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare   

 
 Diverse 

 
 

La primul punct de pe ordinea de zi, PL.x. 153/2009, au participat în calitate 
de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, prin prezenţa domnului 
Secretar de Stat Bogdan Aurescu, a doamnei Elena Paris, Şef Serviciu şi a doamnei 
Cristina Mezdrea - Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale, 
Ministerului Fianţelor Publice – doamna Valeria Nistor, Oficiului Naţional pentru 
Spălarea Banilor – domnul Ion Florin, Banca Naţională a României – domnul Sorin 
Sorescu şi domnul Lilian Antonescu, Serviciul Român de Informaţii – doamna 
Enache Luiza, Direcţia juridică. 

Domnul Secretar de Stat Bogdan Aurescu a prezentat proiectul de Lege 
având ca scop crearea unui cadru coerent la nivel naţional în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi introducerea unui model 
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instituţional utilizat în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene şi care 
corespunde şi nevoilor specifice de implementare la nivel naţional. 

Referitor la autorităţile competente în materie, în ce priveşte sancţiunile 
internaţionale financiar–bancare Ministerul Finanţelor Publice dobândind competenţa 
de autoritate unică responsabilă cu supravegherea punerii în aplicare a acestui tip de 
sancţiuni internaţionale. 

La acest proiect de lege Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a emis un aviz favorabil, cu amendamente. 

Cu o zi înainte de dezbaterea acestui proiect de Lege, în 17 martie a.c., Banca 
Naţională a României, a depus amendamente la acest proiect de lege. 

In timpul dezbaterilor, existând puncte de vedere divergente între punctul de 
vedere al Ministerului Afacerilor Externe şi reprezentanţii BNR pe marginea 
amendamentelor propuse de BNR, membrii Comisiei au cerut ca aceste divergenţe 
să fie rezolvate înainte de dezbaterea în Comisie. 

De asemenea, s-a luat act de faptul că toate celelalte instituţii implicate au 
susţinut şi susţin în continuare forma iniţiatorului. 

Membrii Comisiei au criticat caracterul de urgenţă al acestui proiect de lege, 
fiind Ordonanţă ea producându-şi efectele şi au hotărât amânarea pe saptămâna 
viitoare a dezbaterii şi adoptării acestui act normativ, pentru a aprofunda textul 
iniţiativei legislative şi a amendamentelor depuse. 

La punctul doi de pe ordinea de zi, PL.x. 154/2009, au participat în calitate de 
invitaţi din partea Departamentului pentru Afaceri Europene doamna Subsecretar de 
Stat Laura Elena Pop şi doamna Gabriela Drăgan, Director General al Institutului 
European din România. 

Doamna Subsecretar de Stat a prezentat proiectul de lege evidenţiind faptul 
că prin acest act normativ se actualizează şi diversifică activităţile pe care le 
realizează Institutul precum şi aspecte legate de managementul financiar al acestuia, 
în sensul obţinerii de venituri proprii prin accesarea de fonduri comunitare europene, 
în special prin activităţi de cercetare, ştiinţific s.a. în prezent, Institutul realizându-şi 
veniturile prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Externe. 

De asemenea, a arătat faptul că prin acest proiect de lege organigrama 
Institutului nu se modifică, doar mici modificări în Consiliul de Administraţie, în sensul 
eficientizării acestuia. 

In urma dezbaterilor, Comisia pentru politică externă a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea unui raport favorabil al proiectului de lege, în forma adoptată de 
Senat. 

Referitor la PL.x. 161/2009, au participat în calitate de invitaţi din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor – domnul Ovidiu Simina şi din partea Oficiului 
Român pentru Imigrări – domnul Grigore Pavel, Director General adjunct şi doamna 
Cristina Vasilache, Şef Serviciu. 

Doamna Vasilache a prezentat proiectul de lege care prevede instituirea unei 
taxe unice de viză, în conformitate cu prevederile Deciziei 2006/440/CE, precum şi 
includerea contravalorii taxelor de urgenţă în taxa percepută pentru eliberarea 
vizelor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunitaţi a avizat Favorabil acest proiect de 
lege cu un amendament. 

In urma dezbaterilor şi a răspunsurilor formulate, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. 

Joi, 19 martie a.c., membrii Comisiei pentru politică externă au continuat 
dezbaterile pe articole la PL.x. 153/2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale, urmând ca votul să fie dat în săptămâna 23-26 martie a.c. 
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Lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din 18 martie 2009 au fost 
conduse de domnul deputat Marius Rogin, vicepreşedinte al Comisiei, iar în ziua de 
19 martie a.c., lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din zilele 18 martie a.c. au 
fost prezenţi 20 deputaţi: Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta 
Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-
L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana 
Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), 
Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz 
Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), 
Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela (PSD+PC), 
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL) ,Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-
Cotoi Sever (PD-L), absenţi fiind 2 deputaţi: Borbély László (UDMR) – deplasare , 
Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din ziua de 19 martie a.c. 
au fost prezenţi 21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), 
Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-
L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ 
Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian 
(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa 
Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu 
(PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), fiind absent dl. deputat Voicu Mihai Alexandru 
(PNL). 

 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
              Borbély László                                                   Buciuta Ştefan 
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