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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

15 - 17 decembrie 2015 
 

In zilele de 15 şi 17 decembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă şi-au 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 15 decembrie 2015, ora 14.00, sala de şedinţe a Comisiei, şedinţă comună cu 
Senatul   
 

 Audierea unor persoane propuse pentru funcţia de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al  României în străinătate: 

1. Dna Steluţa Arhire – Republica Slovacă 
2. Domnul Luca Niculescu – Republica Franceză, în Principatul Andorrei şi în 
Principatul Monaco 

 
 
Joi, 17 decembrie 2015, ora 10.00 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 855/2015 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi Regatul 
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la Oslo, la 27 aprilie 2015 
PLx 856/2015 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii 
Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de 
către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles 
PLx 857/2015 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi Republica 
Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii 
fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015 
PLx 858/2015 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internatională de la 
Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată de Nairobi la 18 mai 2007 
PLx 859/2015 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi Republica 
Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015. 
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Marţi, 15 decembrie a.c., Comisiile reunite de politică externă ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului au audiat persoanele propuse pentru funcţia de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României, doamna Steluţa Arhire în Republica Slovacă şi respectiv domnul 
Luca Niculescu în Republica Franceză, Principatul Andorrei şi Principatul Monaco. 

La începutul şedinţei cei 2 candidaţi au făcut succinte prezentări ale priorităţilor 
mandatului iar membrii celor două Comisii au formulat întrebări sau au făcut comentarii.  

In cadrul discuţiilor s-a evidenţiat că relaţiile dintre România şi Slovacia sunt 
caracterizate de consecvenţă şi continuitate, Slovacia fiind prima ţară care a ratificat Acordul 
de aderare a României la UE. Relaţiile româno-franceze au fost definite de numeroase 
contacte la nivel politic înalt şi de Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, cei prezenţi 
abordând subiecte precum diplomaţia parlamentară, diversificarea schimburilor economice, 
îmbunătăţirea imaginii României în Franţa, precum şi comunitatea românească. 

 În intervenţiile sale, domnul preşedinte Borbély s-a referit la importanţa  dimensiunii 
economice, a demersurilor pentru aderarea la spaţiul Schengen, la necesitatea unor relaţii 
structurate, cu informări reciproce, subliniind nevoia dezvoltării diplomaţiei parlamentare. 

Urmare audierilor, cei doi candidaţi au primit aviz favorabil pentru ocuparea funcţiei de 
ambasador al României. 
 
 Pentru cele cinci proiecte de Lege aflate pe ordinea de zi, de joi, 17 decembrie a.c., în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă care şi-au înregistrat prezenţa la 
şedinţă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestora. 
 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl Borbély László, preşedintele Comisiei. 
 
La şedinţa Comisiei din 17 decembrie 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 
 
 
 


