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SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada  9 – 12 noiembrie 2015 
 

 In perioada 9 – 12 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Luni, 9 noiembrie, ora 15.00, Salonul Alb  
 

 Intâlnirea Comisiilor permanente reunite pentru afaceri europene, politică externă şi 
apărare cu domnul Dragoş Tudorache, Şef Unitate în cadrul Directoratului General 
Afaceri Interne la Comisia Europeană pe tema „Perspectiva României asupra noii 
politici comune de migraţie”. 

 
 
Marţi, 10 noiembrie, ora 12.00, Sala Comisiei  
 

 Şedinţă inaugurală a Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă. 
 

In conformitate cu art.47 alin.e din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 
iniţiativa domnului preşedinte Borbély László, membrii Comisiei pentru politică externă au 
aprobat înfiinţarea unei Subcomisii pentru dezvoltare durabilă, care s-a reunit astăzi, 10 
noiembrie a.c., în şedinţa inaugurală. 

Luând în considerare importanţa problematicii dezvoltării durabile la prima şedinţă a 
Subcomisiei au fost invitaţi să participe preşedinţi, vicepreşedinţi şi membri ai Comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor, participanţii apreciind iniţiativa ca fiind foarte utilă şi 
necesară. 

Având în vedere angajamentul asumat de către România, alături de cele 193 de 
state membre, la Summit-ul ONU pentru adoptarea noii Agende 2030, organizat la New York, 
în perioada 25-27 septembrie 2015, şi preocupările actuale, existente la nivel european şi 
global, pentru implementarea unei agende ambiţioase, universale, pentru eradicarea sărăciei 
şi realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, s-a subliniat necesitatea revizuirii 
Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, având în vedere obiectivele Agendei 2030. 
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S-a decis ca, în perioada următoare, să aibă loc întâlniri cu reprezentanţi ai 

Academiei Române, cu specialişti ai instituţiilor guvernamentale implicate, cu reprezentanţi ai 
ONG-urilor şi ai societăţii civile, în vederea conturării unui plan de măsuri concrete, pentru 
revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă, cu includerea obiectivelor 
Agendei 2030. 

De asemenea, s-a propus ca Parlamentul României să adopte o Declaraţie comună 
pe problematica dezvoltării durabile. 

Pentru a marca 125 ani de la aderarea României la Uniunea Interparlamentară, 
Camera Deputaţilor va organiza anul viitor, în perioada 18 – 19 aprilie, un Seminar regional 
cu sprijinul UIP.  

In data de 12 noiembrie a.c. membrii Comisiei au examinat, în primă lectură, legile cu 
care este sesizată comisia în vederea dezbaterii acestora într-o şedinţă ulterioară. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl Borbély László, preşedintele Comisiei. 
 
La şedinţele Comisiei din 10 şi 12 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 

deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad 
(PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), Tudorache 
Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (ND), Balan Ioan 
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (ND), 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), Şcheau Ion (PNL). A fost absent 
dl Victor-Viorel Ponta (PSD). 

 
 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 


