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În perioada 16-18 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbatere în primă lectură a următoarei propuneri 
legislative: 

 
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată în MO, Partea I nr.421 din 05.06.2008 
 
- Obiectul de reglementare al acestei propuneri legislative este 

exceptarea cetăţenilor Republicii Moldova de la dovedirea existenţei 
unor mijloace de întreţinere pe perioada şederii în România; 

- această propunere legislativă este iniţiativă a unui număr de 10 
senatori; 

- Camera Deputaţilor este Camera decizională; 
- Senatul a respins iniţiativa legislativă în data de 10 februarie 2010; 
- Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative 
- Comisia pentru politică externă a fost sesizată cu această iniţiativă 

legislativă pentru aviz, urmând ca acesta să fie transmis Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care este 
sesizată pe fond. 

- Termenul pentru depunerea amendamentelor este 1 martie a.c., iar 
cel pentru depunerea raportului 11 martie a.c. 

 
 

 Diverse 
 

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut în 
primă lectură propunerea legislativă, urmând ca în săptămâna 22-26 
februarie a.c. să fie emis avizul. 
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Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din perioada 16-

18 februarie a.c. au fost conduse de domnul preşedinte Korodi Attila. 

În zilele de 16, 17 şi 18 februarie a.c. au fost prezenţi 21 deputaţi: 

Korodi Attila (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),  Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu 

Victor (Minorităţi), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Iacob Ridzi Monica Maria 

(PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 

(PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea 

Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan 

Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).  

 

 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
            Korodi Attila                                           Buciuta Ştefan 
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