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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

în perioada 12-15 mai 2014 
 

În perioada 12 – 15 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 
 Studiu individual al iniţiativelor legislative aflate la Comisie: 

Pl-x 561/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările 

şi completările ulterioare 

Pl-x 330/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

Pl-x 331/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 

din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi 

nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României 

în străinătate 

Pl-x 340/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 

taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 
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Pl-x 487/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se paercep taxe şi nivelul 

taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate 

Pl-x 592/2013 Propunere legislativă privind serviciile consulare prestate pe 

teritoriul României şi nivelul taxelor aferente acestora 

 Urmărirea ultimelor evoluţii din Ucraina, în contextul 
evenimentelor recente din estul şi sudul ţării, precum şi direcţiile 
de acţiune ale Uniunii Europene pe acest subiect  

Din discuţii a reieşit că Uniunea Europeană trebuie să îşi redefinească viziunea 

politică asupra Vecinătăţii Estice, prin sprijinerea consecventă şi fermă pentru 

perspectiva europeană a partenerilor estici care au demonstrat capacitatea şi 

voinţa de a-şi îndeplini angajamentele asumate şi au obţinut rezultate 

convingătoare pe calea reformelor. Republica Moldova este un exemplu care 

îndeamnă la ridicarea nivelului de ambiţie al Uniunii faţă de Vecinătatea Estică. 

Există un potenţial periculos generat de lipsa de transparenţă a prezenţei militare 

ruseşti în Transnistria şi nu trebuie permisă repetarea scenariului din Crimeea şi în 

alte regiuni.  

Toate democraţiile europene au condamnat cu fermitate aşa zisele 

“referendumuri” desfăşurate în estul Ucrainei, subliniind că sunt ilegale şi nu vor fi 

recunoscute de niciun stat UE. De asemenea, şi-au reafirmat sprijinul pentru 

unitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, subliniind importanţa 

investigaţiilor şi aducerea în faţa justiţiei a persoanelor responsabile pentru actele 

de violenţă. 

Alegerile prezidenţiale de la 25 mai trebuie să se desfăşoare într-un climat de 

încredere şi stabilitate internă, fiind salutată prezenţa importantă a observatorilor 

electorali ai OSCE. 

România va trimite 7 observatori la  Misiunea de observare a alegerilor 

prezidenţiale anticipate din Ucraina, din 25 mai, la solicitarea OSCE: 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele 
Comisiei. 



La şedinţele din zilele de 12 – 15 mai a.c., au participat următorii 24 deputaţi: 

Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), 

Comşa Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel 
Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu 

Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru Lucian (PDL), 

Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion 

(PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Stroe 
Ionuţ Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 
 

           
                       Preşedinte,             Secretar, 

 
                     

                    Borbély László           Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 
 
 
 
 

 


