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În zilele de 18  şi 19 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
 

 Dezbaterea şi adoptarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PL.x. 153/2 martie 2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale – dezbatere în procedură de urgenţă –  
 
PL.x. 154/2 martie 2009 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
European din România – dezbatere în procedură de urgenţă –  
 
PL.x. 161/2 martie 2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare   

 
 Diverse 

 
La primul punct de pe ordinea de zi, PL.x. 153/2009, în urma dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, ţinând cont de importanţa deosebită a acestui act 
normativ, amânarea votului pentru saptămâna 23-26 martie a.c. pentru a 
aprofunda textul iniţiativei legislative, precum şi a amendamentelor depuse. 

La punctul doi de pe ordinea de zi, PL.x. 154/2009, în urma dezbaterilor şi a 
răspunsurilor formulate la întrebările membrilor Comisiei de către reprezentanţii 
Departamentului pentru Afaceri Europene şi ai Institutului European din România, 
s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport favorabil al proiectului 
de lege, în forma adoptată de Senat. 
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Referitor la PL.x. 161/2009, în urma dezbaterilor şi a răspunsurilor 
formulate la întrebările membrilor Comisiei de către reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi ai Oficiului Român pentru Imigrări, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

Joi, 19 martie a.c., membrii Comisiei pentru politică externă au continuat 
dezbaterile pe articole la PL.x. 153/2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale, urmând ca votul să fie dat în săptămâna 23-26 martie 
a.c. 

Lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din 18 martie 2009 au fost 
conduse de domnul deputat Marius Rogin, vicepreşedinte al Comisiei, iar în ziua 
de 19 martie a.c., lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din zilele 18 martie a.c. 
au fost prezenţi 20 deputaţi: Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), 
Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif 
Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu 
Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian 
(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu 
Bogdan (PNL), Popa Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin 
Anton (PNL) ,Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), absenţi fiind 2 
deputaţi: Borbély László (UDMR) – deplasare , Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din ziua de 19 martie 
a.c. au fost prezenţi 21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 
(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin 
Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana 
(PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 
(PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela (PSD+PC), Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi 
Sever (PD-L), absent:  Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 
 

 

Preşedinte,                           Secretar,        

 

         Borbély László                               Buciuta Ştefan 
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