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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  6-7 mai 2009 
 
 

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

de zi: 

Miercuri, 6 mai,  orele 10.00, sala Comisiei 
 
PL-x nr. 241/2009 - Aviz 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană 
pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 
şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a 
Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor 
Meteorologici privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 
17 iulie 2003  
 
 
Miercuri, 6 mai,  orele 10.30, Sala Drepturilor Omului 
Şedinţă comună cu Comisiile de apărare şi drepturile omului 
 
PL-x nr. 200/2009 - Raport 
Proiect 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  
 
 
Joi, 7 mai, ora 9.00, Universitatea Româno-Americană 
Sesiunea Anuală de Comunicări a Asociaţiei Române de Politică Externă -  „România 
în faţa provocărilor economice şi de securitate din Europa şi din lume” 
 
 

La punctul 1 de pe ordinea de zi a participat, în calitate de invitat, domnul 

Director General Sandu Ion, Administraţia  Naţională de Meteorologie care a făcut o 

prezentare a proiectului de lege astfel, prezenta iniţiativă legislativă propune 
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prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia 

Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici privind statutul de stat 

cooperant pentru următorii doi ani.  

Acordul reprezintă etapa premergătoare, necesară şi obligatorie a unei ţări, în 

vederea aderării la EUMETSAT ca stat membru cu drepturi depline. S-a propus 

această soluţie datorită faptului că este o procedură destul de greoaie, costurile 

pentru taxa de intrare ca stat membru plin se ridică la 7-8 milioane dolari. Prin intrarea 

în vigoare a Acordului de prelungire a perioadei de aplicare a Acordului, România 

trebuie să plătească o cotizaţie anuală, care pentru anul 2009 este în valoare de 

aproximativ 500 milioane euro. 

In calitate de stat cooperant, România a recepţionat date digitale de la sateliţii 

geostaţionari, totodată România a beneficiat de programe informatice dezvoltate de 

EUMETSAT şi utilizare de către Administraţia Naţională de Meteorologie la recepţia şi 

prelucrarea datelor satelitare, programe de pregătire şi perfecţionare profesională 

precum şi documentaţii de specialitate. 

De asemenea, Guvernul României trebuie să negocieze şi sperăm ca în 

aceşti doi ani să se finalizeze procedura de a deveni tară membră cu drepturi depline. 

In momentul actual sunt 24 de ţări membre UE cu drepturi depline, mai sunt 

România, Bulgaria şi Islanda. 

Domnul preşedinte Borbély László a vrut să ştie când trebuie plătită această 

taxă, răspunsul fiind că nu s-a putut să începem de la 1 ianuarie din cauza de 

chestiuni financiare, nu am avut banii necesari, în momentul de faţă se negociază de 

către Ministerul Mediului cu conducerea EUMETSAT să se împartă această taxă în 

mai multe tranşe. 

Domnul deputat Blaga a dorit, dacă este posibil, ca atunci când se va vota 

legea să avem mai multe detalii cu avantajele care rezidă. A punctat că efectele 

calamităţilor naturale sunt atenuate, aici fiind o problema cât vrei să cuantifici. 

Explicaţia a fost că prognoza pe termen mediu şi lung nu poate fi făcută 

obiectiv din motivul că nu poţi avea o strategie într-un anumit domeniu fără 

informaţiile din acest sistem, de asemenea a evidenţiat faptul că într-adevăr costurile 

sunt destul de mari însă nicio ţară nu-şi permite un astfel de centru, care este foarte 

costisitor, noi suntem dependenţi de acest sistem şi din punct de vedere economic. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de Lege. 
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Referitor la punctul doi de pe ordinea de zi, Comisiile pentru politică externă, 

apărare şi drepturile omului s-au întrunit pentru a continua dezbaterile asupra 

proiectului de Lege. La cererea expresă a Comisiei pentru drepturile omului de a se 

efectua apel nominal, în urma acestuia, s-a constatat neîndeplinirea cvorumului 

necesar, lucrările şedinţei fiind suspendate. 

Domnul preşedinte Canacheu a anunţat că, după consultarea Biroului 

Comisiei pentru apărare, vor înainta către Biroul Permanent o cerere care să facă 

posibil dezbaterea acestei legi, eventual o comisiei  sau două să fie sesizate pentru 

întocmirea raportului, cealaltă/celelalte sesizate pentru aviz. De asemenea, a 

menţionat faptul că, în conformitate cu regulamentului, cvorumul trebuie întrunit în 

momentul votului şi nu la dezbateri. 

Şedinţa lucrărilor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de către 

domnul preşedinte Borbély Lászlo. 

Sedinţa lucrărilor Comisiilor reunite a fost condusă de către domnul 

preşedinte Costică Canacheu. 

Joi, 7 mai 2009, ora 9,00, în Aula Universităţii Româno-Americană, membrii 

Comisiei pentru politică externă au participat la Sesiunea Anuală de Comunicări a 

Asociaţiei Române de Politică Externă - „România în faţa provocărilor economice şi 

de securitate din Europa şi din lume”. 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din data de 6 mai a.c. au 

fost prezenţi 10 deputaţi: Borbély László (UDMR), Buciuta Ştefan (Minorităţi), 

Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian  

(PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 

(PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi Sever 

(PD-L). Absenţi fiind 11 deputaţi: Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L) 

– deplasare, Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR) - 

deplasare, Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi) - deplasare, Moldovan Carmen Ileana 

(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), 

Popa Daniela (PSD+PC),  Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Voicu 

Mihai Alexandru (PNL). 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din data de 7 mai a.c. au 

fiind prezenţi 17 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), Moldovan 

Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan 
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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 4 deputaţi: Rogin Marius (PD-L) Edler András György 

(UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC) –

deplasare. 

 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
               Borbély  László                                        Buciuta Ştefan 
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