
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ               

       Bucureşti, 18 septembrie 2014 
 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 17-18 septembrie  2014 
 

În zilele de 17 şi 18 septembrie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

 Plx 401 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la 
procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a 
Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului 
de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare 
pe cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.87/2001 

 PLx 410 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de 
creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 

 PLx 416 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea 
finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 17 iunie 2014 procedură de urgenţă 

 PLx 417 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc 
pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţă, semnat la 
Chişinău la 21 februarie 2014 procedură de urgenţă 
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2. Validarea schimbărilor în componenţa Biroului Comisiei 
3. Diverse 
 
Pentru susţinerea şi prezentarea iniţiativelor legislative aflate pe ordinea 

de zi, au fost prezenţi la şedinţele Comisiei domnul Radu Podgorean, 
secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, doamna Irina Alexe, chestor 
de poliţie, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne şi domnul 
Pietro Pavoni, consilier în MAE. 

După prezentarea punctului de vedere al Guvernului, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii 
legislative Plx 401.  

Pentru celelalte proiecte de Lege, PLx 410, PLx 416 şi PLx 417, 
membrii Comisiei pentru politică externă au decis, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a acestora şi transmiterea către plenul Camerei Deputaţilor, în 
forma prezentată. 

În şedinţa din 18 septembrie, membrii Comisiei au luat notă de decizia 
liderilor Grupurilor parlamentare privind desemnarea domnului Daniel 
Tudorache (PSD) în funcţia de secretar al Comisiei şi au votat, în 
unanimitate, alegerea menţionată. 

Totdată, la punctul Diverse, membrii Comisiei au discutat despre 
delegaţiile parlamentare care efectuează vizite oficiale în România şi cu care 
Comisia se va întâlni săptamâna următoare. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul Borbély László, 
preşedintele Comisiei. 

La şedinţe au fost prezenţi 24 de membri ai Comisiei: Borbély László 
(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin 
(PDL), Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PC-PLR), dna Anastase Roberta Alma (PDL), Anghel Gabriela-
Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru 
Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme 
Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PC-PLR), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), 
Şcheau Ion (PSD), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent motivat domnul 
Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
Preşedinte,                Secretar, 
 

                   Borbély László                           Dan-Laurenţiu Tocuţ 


