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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 11-13 mai 2010  
 
 

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a 
desfăşurat lucrările, în perioada 11-13 mai a.c., cu următoarea ordine 
de zi: 
 
Luni, 11 mai a.c., ora 10.00, Sala Nicolae Bălcescu 
 

 Întâlnire cu delegaţia Comisiei de politică externă din Vietnam 
 
Luni, 11 mai a.c., ora 15.00, Sala Nicolae Bălcescu 
 

 Întâlnire cu dl. Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe 
 
PL.x 221 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România – primă 
lectură, desemnare de raportori 
 
 

În cadrul întâlnirii cu delegaţia Comisiei de politică externă din 
Adunarea Naţională a R.S. Vietnam, condusă de domnul Nguyen Van 
Son, preşedintele Comisiei, au fost abordate aspecte ale relaţiilor între 
cele două ţări şi parlamente. S-a subliniat cursul ascendent al relaţiilor 
bilaterale şi au fost trecute în revistă modalităţile de marcare a celor 
60 de ani de relaţii diplomatice, examinându-se totodată căi de 
stimulare a cooperării pe toate planurile între România şi R.S. 
Vietnam. 
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Domnul Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe, a 
prezentat membrilor Comisiei de politică externă ultimele evoluţii în 
vecinătatea estică a României şi demersuri ale Ministerului în unele 
subiecte prioritare. Au fost trecute în revistă relaţiile cu Republica 
Moldova, Ucraina, Rusia şi statele din regiunea caucaziană precum şi 
subiecte de actualitate din Uniunea Europeană sau ţinând de politicile 
energetice regionale. Membrii Comisiei au adresat întrebări sau au 
făcut comentarii, convenindu-se reluarea periodică a acestor întâlniri. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în Români a fost 
examinat în primă lectură, membrii Comisiei convenind ca dezbaterea 
şi avizarea acestuia să aiba loc săptamâna următoare. 

 
Şedinţele au fost conduse de domnul Korodi Attila, preşedintele 

Comisiei. 
 
La şedinţe au fost prezenţi toţi membrii Comisiei : 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), Iacob Ridzi Monica (PD-L), Iftime Dragoş 
(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 (PNL), Vişan Gelu (PD-
L), Voicu Mihai Alexandru (PNL) şi Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). 

 
 

 

   Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
            Korodi Attila                           Alin Popoviciu 
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