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Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine 

de zi: 

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – 

sesizare în fond împreună cu Comisiile pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

Pentru susţinerea şi prezentarea proiectului de Lege PL-x 200 au fost invitaţi 

să participe la şedinţa comună a celor trei Comisii, reprezentanţi din partea 

ministerelor implicate. Astfel, din partea Ministerului Afacerilor Externe au fost 

prezenţi : dna Natalia Intotero – secretar de stat, dl Cosmin Dumitrescu – secretar II, 

dl Cristian Mihăiescu – secretar III, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: 

dl Cătălin Pătru – director cabinet secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, dl 

Ovidiu Simina – consilier al Secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, dl 

Florin Marcu – director general adj., dna Elena Ciocan – director, dna Elena Bizadea 

– consilier juridic, dl Florin Negoiţă – director adj. al Autorităţii naţionale pentru 

protecţia datelor cu caracter personal, iar din partea Departamentului pentru Afaceri 

Europene din cadrul Guvernului a participat dl Andrei Popescu – subsecretar de stat. 

După prezentarea proiectului de Lege PL-x 200 de către reprezantanţii 

competenţi ai ministerelor implicate, s-au formulat luări de poziţie din partea 

membrilor celor trei Comisii reunite. 

În cadrul dezbaterilor generale, s-a conturat propunerea de a se amâna 

dezbaterea pe articole a proiectului de Lege, având în vedere multitudinea de 



probleme ridicate, de amendamente formulate şi de implicaţiile implementării 

acestuia. 

S-a convenit reluarea lucrărilor Comisiilor pe această temă săptămâna care 

urmează. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 28-30 aprilie a.c. 

au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László, fiind prezenţi 19 deputaţi: 
Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), 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), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil 

Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa Daniela 

(PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), 

Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Absenţi fiind 2 
deputaţi: Rogin Marius (PD-L) şi Năstase Adrian (PSD+PC). 

 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
               László Borbély                               Popoviciu Alin Augustin Florin 
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