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În perioada 17 – 19 aprilie 2012, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea următorului proiect de Lege: 
 

PLx 39/2012 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, 

coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare între Regatul 

Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 

Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, 

Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele 

Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, 

Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica 

Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012. 

2. Miercuri, 18 aprilie 2012 – Intâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică 

externă a Conferinţei Consultative Politice a Poporului Chinez, condusă de domnul 

Zhao Qizheng, preşedintele Comisiei. 

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, în urma examinării şi a opiniilor exprimate, 

având în vedere complexitatea şi implicaţiile Tratatului, membrii Comisiei au solicitat 

Biroului Permanent prorogarea termenului pentru depunerea Raportului pentru data de 

17 mai a.c. 

In cadrul întâlnirii cu Comisia pentru politică externă a Conferinţei Consultative 

Politice a Poporului Chinez au fost evidenţiate relaţiile de bună prietenie dintre cele 

două popoare, accelerarea investiţiilor economice, precum şi găsirea unor soluţii 
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tehnice privind absorbţia capitalului străin. Deşi anul 2010 a fost un an record al 

volumului schimburilor bilaterale şi în anul 2011 volumul comerţului bilateral şi-a 

continuat trendul ascendent, parlamentarii consideră că există un potenţial mult mai 

mare pentru cooperarea economică bilaterală.  

De asemenea, partea română a făcut o prezentare succintă a domeniilor în care 

România ar avea nevoie de investiţii străine, respectiv în domeniul agriculturii, domeniul 

minier, infrastructurii, precum şi în domeniul energetic. Printre proiectele prioritare au 

fost menţionate Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă şi sistemul energiei verzi, partea 

chineză arătând că în ceea ce priveşte colaborarea la Reactoarele 3 şi 4 aceasta nu 

implică probleme tehnice, ci financiare, fără credite guvernamentale întreprinderilor pe 

acţiuni fiindu-le mai greu să implementeze proiecte. 

În ceea ce priveşte acordarea vizelor pentru cetăţenii chinezi s-a convenit găsirea 

unor soluţii tehnice privind scurtarea timpilor în vederea obţinerii vizelor. 

Referitor la relaţiile de cooperare în domeniul cultural s-a arătat relaţia academică 

excelentă în acest domeniu, menţionându-se Înţelegerea dintre Ministerul 

Invăţământului din România şi Comitetul de Stat pentru Invăţământ din China cu privire 

la recunoaşterea reciprocă a studiilor, diplomelor şi titlurilor academice acordate de 

instituţiile de învăţământ superior, abilitate în acest sens. 

Lucrările şedintelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

vicepreşedinte Marius Rogin. 

La şedinţele Comisiei din  zilele de 17, 18 şi 19 aprilie a.c., au participat 18 

deputaţi: Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), Buciuta Ştefan (minorităţi 

naţionale), Popoviciu Alin Augustin Florin (PDL), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot 
Octavian (PNL),  Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Năstase 
Adrian  (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Oajdea Vasile Daniel 
(PDL), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), 

Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PDL), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PDL), Zătreanu Dan Radu (PDL).  

Au fost absenţi 3 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD), Ponta Victor-Viorel (PSD), domnul deputat Ganţ Ovidiu Victor 
aflându-se în deplasare. 

 

 

      Vicepreşedinte,             Secretar, 
 

                Marius Rogin                                                   Ştefan Buciuta 
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