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In perioada 15 - 18 iunie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
şedinţele cu următoarea ordine de zi: 
 

15 - 16 iunie 2015, Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului  
 Seminar regional privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru 

parlamentele din Europa Centrală şi de Est 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

Pl-x 403/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 
PLx 449/2015 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 
2013. 
 

In zilele de 15 şi 16 iunie, la Palatul Parlamentului, Camera Deputaților a organizat 
pentru al doilea an consecutiv, în parteneriat cu Uniunea Interparlamentară (UIP), un 
Seminar Regional pentru parlamentele din Europa Centrală şi de Est consacrat 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri). 

Acțiunea a avut loc la inițiativa domnului Borbély László, președintele Comisiei 
pentru politică externă şi s-a bucurat de prezența parlamentarilor din regiune. Pe parcursul 
dezbaterilor au avut intervenţii oameni politici și diplomați cu expertiză în tematica 
menționată, astfel: dl Christian Friis Bach, Secretarul Executiv al Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, dna Sandine Blanchet, reprezentantul 
UNICEF în România, dl Csaba Kőrösi, fost co-președinte al Grupului de lucru al Adunării 
Generale ONU însărcinat cu elaborarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, dna Márta 
Bonifert, Director Executiv al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de 
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Est (REC),  dna Shelley Inglis, Liderul Clusterului Regional pentru Guvernanţă şi 
Consolidarea Păcii (UNDP), dl Sergiu Celac, consilier principal la Centrul Naţional pentru 
Dezvoltare Durabilă, dl Giorgi Kldiashvili, Directorul Institutului pentru Dezvoltarea liberă 
a informaţiei din Georgia, dna Alia Elyassir, Director Regional Adjunct pentru Europa şi 
Asia Centrală, dl Raša Nedeljkov, Program Manager în cadrul Centrului de cercetare, 
transparenţă şi responsabilitate din Serbia. 

Lucrările s-au desfăşurat pe teme importante precum: Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă şi importanţa acestora în regiune; rolul parlamentelor în implementarea ODD-
urilor, adaptarea acestora pentru atingerea obiectivelor; implicarea parlamentelor împreună 
cu societatea civilă în vederea însuşirii la nivel naţional a ODD-urilor şi sprijinul acordat 
monitorizării progreselor înregistrate; echitatea de gen ca factor determinant pentru 
dezvoltarea durabilă; studiu de caz: reducerea riscului determinat de dezastre naturale şi 
de schimbările climatice prin implementarea ODD-urilor.  

Obiectivele seminarului au vizat aducerea cu un pas mai aproape de transpunerea 
în realitate a strategiilor de dezvoltare durabilă adoptate de Guvernul României în 2008, 
organizarea cu regularitate a unor astfel de seminarii și transformarea României într-un 
centru regional pentru organizarea de reuniuni internaționale în acest domeniu, dl 
preşedinte Borbély afirmând că atingerea acestor obiective nu este posibilă între granițele 
unei singure țări sau ale unei singure regiuni, nicio societate nu se poate izola, iar pe 
termen lung, planurile de viitor nu pot deveni realitate decât mulțumită unor eforturi 
comune.  

Concluziile seminarului, prezentate de preşedintele Borbély, au conţinut şi o serie 
de recomandări ce urmează să fie transmise Adunării Generale a ONU în pregătirea 
Summit-ului din luna septembrie a acestui an, accentuându-se rolul parlamentelor 
naționale și importanța cruciale a acestora în implementarea eficientă a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă.  

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi, în şedinţa din 16 iunie a.c., în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
propunerii legislative Plx nr. 403 precum şi avizarea favorabilă a PLx nr. 449. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl preşedinte Borbély László şi dna 
vicepreşedinte Intotero Natalia-Elena. 

La şedinţa Comisiei din 16 iunie au fost prezenţi 19 membri ai Comisiei: Borbély 
László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Comşa Cornel-
George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), Marian Ion Cristinel (DP), Militaru Lucian 
(PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-
Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Absenţi fiind dna Anastase Roberta Alma 
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL-CO) şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 18 iunie au fost prezenţi 20 membri ai Comisiei: Borbély 
László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), Marian 
Ion Cristinel (DP), Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), 
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Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). 
Absenţi fiind dna Anastase Roberta Alma (PNL) şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
          Preşedinte,                    Secretar, 

 
                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 


