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SINTEZA 

lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 
7-9 decembrie 2010 

 
 În perioada 7-9 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative: 

 Pl-x 561 propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Pl-x 703 propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni; 

 Pl-x 779 propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind 
serviciile consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României 
în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Pl-x 793 propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.302 
din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie 
penală. 
 

Pentru susţinerea propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi, au fost 

invitaţi reprezentanţi ai ministerelor de resort. Astfel, pentru Pl-x 561 au fost prezenţi 

domnul Floricel Mocanu, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi doamna 

Gabriela Dancău, director în cadrul Direcţiei Consulare a MAE, pentru Pl-x 703 a 

fost prezent domnul Constantin Ene, consilier în cadrul Departamentului pentru 

românii de pretutindeni, pentru Pl-x 779 a fost prezentă doamna Gabriela Dancău, 

director în cadrul Direcţiei Consulare a MAE, pentru Pl-x 793 a fost prezentă 

doamna Viviana Onaca, director al Direcţiei de Drept Internaţional şi tratate din 

cadrul Ministerului Justiţiei. 
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Întrucât informaţiile solicitate privind persoanele ce deţin paşapoarte 

diplomatice nu a parvenit membrilor Comisiei, s-a hotărât amânarea supunerii la vot 

a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 privind 

libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Având în vedere argumentele prezentate de reprezentantul Departamentului 

pentru românii de pretutindeni şi avizul negativ acordat de Consiliul Legislativ, 

membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative pentru completarea articolului 7 din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

În urma susţinerii de către doamna director Dancău a argumentelor pentru 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind 

serviciile consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, redactarea unui raport de respingere a acesteia. 

În urma supunerii la vot, în unanimitate, s-a hotărât avizarea negativă a 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.302 din 28 iunie 

2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţele din 7-9 decembrie au participat 17 deputaţi, şi anume: Korodi 
Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan 

(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ 
Ovidiu Victor (minorităţi naţionale),  Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian 

(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC),  Oajdea Vasile Daniel 
(PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Au lipsit 2 deputaţi, şi anume: 

Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 

(PSD+PC). 

 

Preşedinte,            Secretar, 

          Korodi Attila                                           Buciuta Ştefan 
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