Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ
Bucureşti, 31 octombrie 2013
PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 29 – 31 octombrie 2013
În perioada 29 – 31 octombrie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi:
•

Examinarea în primă lectură a următoarelor proiecte de Lege:

PLx 407/2013 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2013
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din
România – sesizare pe fond, termen de depunere a raportului 12 noiembrie a.c.
PLx 408/2013 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2013
pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est
European de Aplicare a Legii, sesizare pentru aviz, termen de depunere a raportului 12
noiembrie a.c.
Proiectele de Lege sus menţionate, având termen de depunere a
amendamentelor 5 noiembrie a.c., urmează a fi dezbătute într-o sedinţă ulterioară.
Membrii Comisiei pentru politică externă au participat, în zilele de 28 şi 29
octombrie a.c., la Forumul Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării - "Rolul
parlamentelor şi al cetăţenilor din spaţiul dunărean în implementarea proiectelor macroregionale ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării", care a avut loc la Bucureşti .
De asemenea, în ziua de 28 octombrie, la ora 17.00, Comisia specială comună a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen a avut
o întrevedere cu dna Susanne Eberstein, prim-vicepreşedintele Parlamentului suedez
unde a participat dl preşedinte Borbély László, dna vicepreşedinte Natalia Intotero, dl
deputat Ovidiu Ganţ şi dl deputat Daniel Budurescu, în calitate de membri ai Comisiei.
In intervenţia sa domnul preşedinte Borbély a reiterat faptul că România este
pregătită să intre în spaţiul Schengen iar alegerile care au loc în diferite state din
Uniunea Europeană nu ar trebui să aibă legătură cu acest obiectiv.
Şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul preşedinte
Borbély László.
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La şedinţe au fost prezenţi toţi cei 24 de membri ai Comisiei: Borbély László
(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George
(PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan
(PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea ConstantinCosmin (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL),
Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu
Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa
Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD),
Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache
Daniel (PSD).

Preşedinte,

Secretar,

Borbély László

Dan-Laurenţiu Tocuţ

