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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     
 
                              Bucureşti, 10 septembrie 2015 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 8 şi 10 septembrie 2015 
 

În zilele de 8 şi 10 septembrie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 
Marţi, 8 septembrie 2015, ora 11.30 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
 

1. PL-x 535/2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la 
Londra, la 1 decembrie 2014; 

 

2. PL-x 536/2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea 
încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale 
Membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 
15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009; 

 

3. PL-x 537/2015 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, 
adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997; 

 

4. PL-x 540/2015 Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament 
la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, 
adoptat la Espoo, la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, 
adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 
2004 
 

Marţi, 8 septembrie 2015 
 Întâlnire a membrilor Comisiilor reunite pentru politică externă, pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru afaceri europene 
din Senat şi Camera Deputaţilor şi a Comisiei speciale comune pentru 
aderarea României la spaţiul Schengen, cu oficialităţi de la preşedinţia 
României şi din ministerele de resort, pe problematica migraţiei - ora 
12.00 

 
 Participare la şedinţa comună a Comisiilor pentru afaceri europene ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului referitoare la prezentarea priorităţilor 
preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului Uniunii Europene, cu 

adi.mares
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participarea E.S. domnul Christian BIEVER, Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Marelui Ducat al Luxemburgului în România - Ora 15.00 

 

Joi, 10 septembrie 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
 

1. PL-x 530  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele 
Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru 
implementarea FACTA, semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015; 
 

2. PL-x 531 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul 
privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015; 

 

3. PL-x 532 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014; 
 

4. PL-x 533 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 
noiembrie 2014; 
 

5. PL-x 534 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 
noiembrie 2014; 

 

6. PL-x 538 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic 
preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi Statele sale 
Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, şi la Bruxelles, la 22 
ianuarie 2009; 
 

7. PL-x 539 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Coreea privind informaţiile clasificate militare, semnat la Bucureşti la 
26 martie 2015. 
 

 Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat modificarea ordinii de zi, în 
sensul dezbaterii şi avizării tuturor iniţiativelor în şedinţa din data de 8 septembrie a.c. 

Pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege înscrise pe ordinea de zi, au fost 
invitaţi să participle la lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă, oficiali ai 
ministerelor de resort, respectiv ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Justiţiei şi Ministerului 
Apărării Naţionale. 
 Membrii Comisiei pentru politică externă au decis, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectelor de Lege mai sus-menţionate. 

În cadrul întâlnirii pe problematica migraţiei, s-au formulat întrebări adresate 
oficialilor prezenţi referitoare la capacitatea României de a gestiona primirea şi integrarea 
migranţilor, s-a solicitat o analiză a legislaţiei în vigoare în acest domeniu, s-a avansat 
ideea înfiinţării unei comisii specializate pe migraţiune şi refugiaţi, la nivelul Parlamentului 
României şi s-a convenit urmărirea acestor iniţiative. 

De asemenea, s-a subliniat ideea că nu vom putea avea o Europă unită decât dacă 
vom acţiona unitar şi solidar, dar ţinând cont şi de specificul ţărilor componente în 
problema migraţiei. 

Întâlnirea cu ambasadorul Marelui Ducat al Luxemburgului în România, E.S. domnul 
Christian Biever, s-a axat pe dezbaterea priorităţilor preşedinţiei luxemburgheze a 
Consiliului Uniunii Europene, cu accent pe problematica migraţiei, consolidarea securităţii 
interne UE şi lupta împotriva terorismului şi reforma Politicii Europene de Vecinătate (PEV).  
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În cadrul reuniunii, preşedintele Borbély László s-a pronunţat în favoarea unei 

strategii mai coerente cu privire la politica europeană referitoare la regiunea Mării Negre, 
accentuând ideea unui sprijin mai articulat al Uniunii Europene pentru statele din 
Parteneriatul Estic. 

Şedinţele Comisiei din 8 şi 10 septembrie a.c. au fost conduse de domnul Borbély 
László, preşedintele Comisiei, respectiv doamna Intotero Natalia-Elena, vicepreşedinte al 
Comisiei. 

La şedinţele Comisiei din 8 septembrie au fost prezenţi 20 membri: Borbély László 
(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) Popoviciu Alin-
Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD) 
Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). A  fost absent: dl Victor-Viorel 
Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 10 septembrie au fost prezenţi 19 membri: Borbély László 
(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) Popoviciu Alin-
Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD) 
Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Au  fost absenţi: domnul 
Borbély László (UDMR) – deplasare oficială şi  domnul Victor-Viorel Ponta (Prim-
Ministru). 

 

 

 
          Preşedinte,                    Secretar, 

 
                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 


