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PROCES VERBAL 
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18 - 20 martie 2014 
 

 
 În perioada 18 - 20 martie 2014, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 
  

Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
 

• Pl-x 82/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate (sesizare în fond, în comun cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) 

 
• PL-x 113/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania 
privind protecţia reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 14 noiembrie 2013 

 
• PL-x 116/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România 

 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
PL-x 113, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a PL-x 116, cu 
majoritate de voturi, şi trimiterea acestora Plenului Camerei, în forma prezentată. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
(Pl-x 82/2014) cu care au fost sesizate în fond, Comisia pentru politică externă 
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şi cea pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a fost dezbătută în 
şedinţe separate. 

În urma dezbaterilor, s-a luat decizia de a respinge această propunere 
legislativă, având în vedere şi punctul de vedere negativ al Guvernului, care este 
fondat pe baza unor observaţii pertinente, referitoare la structura paşapoartelor 
electronice româneşti, la posibilităţile oferite de Imprimeria Naţională S.A., care 
este producătorul  acestora, etc. 

Pentru dezbaterea iniţiativelor legislative PL-x 82 şi Pl-x 116, au fost 
invitaţi: domnul Radu Podgorean, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe 
şi doamna Irina Alexe, chestor de poliţie, secretar general adjunct în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 

Pentru dezbaterea proiectului de Lege PL-x 113, au  participat la şedinţă, 
în calitate de invitaţi, domnii: Ion Mihai, director general adjunct ORNISS şi 
domnul Cristian Cap-Alb, directorul Direcţiei juridice din cadrul ORNISS. 

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

La şedinţele din zilele de 18, 19 şi 20 martie ac., au participat următorii 20 
deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre 
(PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel 
Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Militaru Lucian 
(PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Pârgaru Ion (PNL), Popoviciu Alin-
Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch 
Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenţi, motivat: dl. Ganţ 
Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale, deplasare) şi dl. Nistor Gheorghe-Vlad 
(PNL, deplasare). 
 
 
 

           
                        Preşedinte,             Secretar, 

 
                     

                     Borbély László           Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 

 
 

 
 


