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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei pentru politică externă 

din 15 februarie 2017 
 

In ziua de 15 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 15/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la 
Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 
noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012  
 
PLx 16/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-
ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti 
 
PLx 17/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare 
consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 
 
PLx 18/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016 
 
PLx 19/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 
2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 
semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 
PL-x nr. 338/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – analiza noului punct de vedere al 
Guvernului   
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In 15 februarie 2017, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţie şi Ministerului Finanţelor Publice, membrii 
Comisiei pentru politică externă au dezbătut proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi. 

În urma prezentării iniţiativelor legislative, a întrebărilor şi comentariilor adresate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a PLx 15, 
PLx 16, PLX 17, PLx 18 şi PLx 19. 

Referitor la PLx 338/2016 membrii Comisiei au luat act de noul punct de vedere al 
Guvernului şi au hotărât, cu unanimitate, dezbaterea proiectului de Lege săptâmâna viitoare. 
 

La şedinţa Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 19 deputaţi: Biró Rozália-
Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-Elena 
(PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan 
Ioan (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Ilişanu Claudiu-Augustin (PSD), Korodi Attila 
(UDMR), Lupaşcu Costel (PSD), Ponta Victor-Viorel (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), 
Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 
absenţi: Constantin Daniel (ALDE) şi Coste Marina-Adelina (PSD). 

 
 
         Preşedinte,                 Secretar, 
 

              Biró Rozália-Ibolya                                      Mirela Furtună 
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