
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     
 

                Bucureşti, 26 noiembrie 2015 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 24 – 26 noiembrie 2015 
 

In perioada 24-26 noiembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Marţi, 24 noiembrie 2015  
 
ora 12.30, sala de şedinţe a Comisiei   
 

 Şedinţa Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, cu participarea reprezentanţilor din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

 
ora 14.00, şedinţă comună cu Senatul 
 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx 807/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare  
 

Subcomisia pentru dezvoltare durabilă şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi 
discuţii cu reprezentanţii Ministerelor Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Afacerilor 
Externe pentru prezentare poziţiei României privind schimbările climatice, în vederea 
organizării de la Paris a COP 21. 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe a participat dna Ioana Stoica, secretar 1 şi 
dna Daniela Zănescu, consilier iar din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor dna 
Luminiţa Ghiţă, şef serviciu, dl Sorin Deaconu, şef serviciu şi dna Alina Bodea, consilier. 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe a participat dna Ioana Stoica, secretar 1 şi 
dna Daniela Zănescu, consilier iar din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor dna 
Luminiţa Ghiţă, şef serviciu, dl Sorin Deaconu, şef serviciu şi dna Alina Bodea, consilier. 

Prezentările susţinute au reliefat că România a participat activ, implicându-se în 
negocierile privind elementele de mandat ale Uniunii Europene privind participarea la COP 
21. 

De asemenea, România îşi doreşte ca Acordul ce va fi agreat la Paris să fie, din punct 
de vedere juridic, obligatoriu pentru toate părţile semnatare, să fie unul echitabil în sensul 
păstrării competitivităţii economice, să fie flexibil în ceea ce priveşte diferenţierea între cele 
două tipuri de state, dezvoltate şi în curs de dezvoltare. 
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Domnul preşedinte Borbély a subliniat că România şi-a îndeplinit obiectivele 

asumate privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi că ceea ce urmează este 
foarte important pentru asigurarea unui cadru transparent, astfel încât să putem monitoriza 
acţiunile de implementare, să existe un sistem de raportare şi metode de revizuire a 
strategiilor naţionale deja existente. 

Având în vedere că Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, între cele 17 obiective 
majore, include obiectivul 13 care prevede luarea de măsuri urgente pentru combaterea 
schimbărilor climatice şi ale impactului acestora, participanţii au subliniat că este foarte 
important să fie creat cadrul legislativ necesar, să se revizuiasca Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Durabilă, să se urmareasca o comunicare interministerială eficientă şi să fie 
explicată, pe înţelesul tuturor, importanţa implementării acestora. 

In finalul discuţiilor, s-a convenit asupra continuării discuţiilor pe această 
problematică, cu participarea factorilor de decizie din ministerele de resort, cu membri ai 
Academiei Române, cu participare largă din partea membrilor Comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor, solicitarea de informaţii privind Strategia României referitoare la 
energiile regenerabile şi a combustibilului fosil, strategia privind certificatele verzi, precum şi 
iniţierea unei dezbateri privind Strategia şi Planul de Acţiuni pe termen mediu şi lung privind 
combaterea schimbărilor climatice şi a impactului acestora, cu participarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Băncii Mondiale. 

Totodată, la punctul 2 al ordinii de zi, în şedinţe separate, membrii Comisiei au avizat 
favorabil proiectul de lege, cu majoritate de voturi. 

La lucrările şedinţei Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Radu 
Podgorean, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

In zilele de 25 şi 26 noiembrie a.c. membrii Comisiei au analizat ultimele evoluţii în 
domeniul migraţiei, provocările de securitate în spaţiul european, precum şi alte dosare de 
actualitate ale politicii externe. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély Laszló. 
La şedinţa Comisiei din 24 noiembrie a.c. 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). 

La şedinţele Comisiei din 25 şi 26 noiembrie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 20 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), 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). Au fost absenţi: dl Ganţ Ovidiu-Victor 
(deplasare) şi dl Victor-Viorel Ponta (PSD). 

 
          Preşedinte,                Secretar, 
 

                Borbély Laszló                            Dan-Laurenţiu Tocuţ 


