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In perioada 20 - 22 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 20 octombrie a.c., ora 12.00, sala Comisiei 

 
 

1. Dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui mecanism de relocare în situaţii de criză și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională 
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de 
către un apatrid 
 
Plx 301/2015 – Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti 
în străinătate, împreună cu Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 
PLx 645/2015 – Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere privind 
cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul 
Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo 
 
PLx 652/2015 – Proiect de Lege  pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la 
Istanbul, la 11 mai 2011 
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In data de 20 octombrie, în şedinţă comună, membrii Comisiei pentru politică externă 

împreună cu membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au 
dezbătut Propunerea legislativă nr.301 şi au hotărât amânarea acesteia şi reluarea discuţiilor 
la o dată ulterioară. 

In şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut următoarele 
două proiecte de Lege aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a PLx – 645 şi a PLx - 652. 

Referitor la COM 450, a participat la dezbateri, în calitate de invitat domnul Bogdan 
Tohăneanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Urmare prezentării făcute de către domnul secretar de stat şi a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât cu unanimitate amânarea exprimării unei opinii. 

Fiind epuizată ordinea de zi, în data de 22 octombrie membrii Comisiei au analizat 
evoluţiile crizei migraţioniste precum şi dosare de actualitate privind politica externă. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dna Natalia Elena Intotero, vicepreşedinte al 
Comisiei. 

La şedinţa Comisiei din 20 octombrie a.c. au fost prezenţi 17 membri: Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-
PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola 
(DP), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea 
Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian 
Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi: Borbély 
László - deplasare, Nistor Gheorghe-Vlad – deplasare, Balan Ioan – CO, Stroe Ionuţ – 
Marian - deplasare şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 22 octombrie a.c. au fost prezenţi 16 membri: Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL),  Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tudorache Daniel (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (DP), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea 
Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), 
Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi: Borbély László - deplasare, Intotero Natalia-Elena - 
deplasare, Tocuţ Dan-Laurenţiu - deplasare, Balan Ioan – CO, Stroe Ionuţ – Marian - 
deplasare  şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
 
        Vicepreşedinte,                          Secretar, 

 
            Natalia Elena Intotero                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 


