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 În perioada 21-23 a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 

 PL-x 96/2012 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și 
Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, 
semnat la București la 22 noiembrie 2011 ; 

 PL-x 97/2012 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind 
dobîndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către 
misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 
noiembrie 2011; 

 PL-x 117/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni;  

 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. 

 
Pentru prezentarea şi susţinerea proiectelor de Lege au fost invitaţi să ia 

parte la şedinţele Comisiei, reprezentanţii ministerelor de resort, fiind prezenţi 

domnul Dan Petre, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi domnul 

Radu Comşa, director al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din 

subordinea Guvernului României. 
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În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectelor de Lege PL-x 96 şi PL-x 97. 

În ceea ce priveşte PL-x 117, proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, s-a hotărât solicitarea unor puncte de vedere atât de 

la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din subordinea Guvernului, cât 

şi de la Academia Română, privind denumirile pentru diverse comunităţi 

româneşti, pe care le propune acesta. 

De asemenea, membrii Comisiei au solicitat celor două Comisii de 

specialitate, sesizate în fond, să redacteze Raportul, după clarificarea aspectelor 

ridicate. 

Dezbaterea pl-x 561/2010 se va face într-o şedinţă ulterioară, după 

primirea unei situaţii solicitate Ministerului Afacerilor Externe. 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Borbély László, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţele din 21-23 mai a.c. au participat 19 deputaţi: Borbély László  
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan 

(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu 
Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 

naţionale), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 

Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen 
Constantin (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever 
(PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L). Au fost absenţi 3 deputaţi : Blaga Iosif 
Veniamin (PD-L), aflat în deplasare oficială, Niculescu-Mizil Ştefănescu 

Tohme Oana (PSD) şi Ponta Victor – Viorel (PSD).  

 

 

 

         Preşedinte,          Secretar, 
 
       Borbély László                                         Buciuta Ştefan  


	       
	  

