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In perioada 29 septembrie – 1 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 29 septembrie, ora 13.00 
 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 PL-x 589 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Convenţia 
europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de 
aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine 
umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 

 PL-x 590 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la 
participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, 
ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de 
angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 

 PL-x 596 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015 

 
Examinarea în vederea întocmirii unei opinii a următoarelor documente europene 
aflate în dezbatere parlamentară: 

 COM(2015)419 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ȘI CONSILIU Acţiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt 
privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acţiuni umanitare eficace, 
bazate pe principii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=15122
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=15122
Ali
Original
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 JOIN(2015)40 - Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu - 

Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE 
 COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională 
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 
sau de către un apatrid 

 COM(2015)451 - Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri 
provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei 

 COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure 
în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
procedurile comune de acordare și retragere a protecţiei internaţionale, precum și de 
modificare a Directivei 2013/32/UE 

 COM(2015)453 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ȘI CONSILIU Planul de acţiune al UE privind returnarea 

 
Joi, 1 octombrie 2015 
 

 Analizarea evoluţiilor din dosare de actualitate ale politicii externe. 
 

In şedinţa din 29 septembrie a.c., membrii Comisiei au dezbătut proiectele de lege 
aflate la punctul 1 al ordinii de zi şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a PLx - 589, PLx - 590 şi PLx - 596. 

Au participat la dezbateri din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor dna 
Anne Rose Marie Jugănaru, Secretar de Stat, iar din partea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţie Sociale dna Ivona Batali, director şi dna Daniela Dragomir, şef serviciu. 

Referitor la cele 6 documente europene, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate, redactarea unor opinii. A participat la dezbateri, în calitate de 
invitat, domnul Bogdan Tohăneanu, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne. 

Domnul secretar de stat Tohăneanu a exprimat că aceste comunicări sunt acte 
procedurale formale prin care parlamentele naţionale sunt înştiinţate, urmând a-şi spune 
un punct de vedere. 

De asemenea, domnul Tohăneanu a afirmat că problematica migraţiei ne preocupă 
pe toţi, că România este pregătită şi pentru scenarii de aflux major de migranţi însă trebuie 
să găsim modalităţile prin care vom reuşi să stopăm cauzele acestui fenomen, nu să 
gestionăm criza. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de doamna Natalia Elena Intotero, 
vicepreşedintele Comisiei. 

La şedinţa Comisiei din 29 septembrie a.c. au fost prezenţi 19 membri: 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 
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(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: dl Borbély László (UDMR) 
şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 1 octombrie a.c. au fost prezenţi 18 membri: 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). 
Au  fost absenţi: dl Borbély László (UDMR), dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru) şi 
Stroe Ionuţ – Marian (PNL) - deplasare. 

 

          Vicepreşedinte,                Secretar, 
 

                Natalia Elena Intotero                            Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 


