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In perioada 6 - 8 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 6 octombrie, ora 13.00 
 
1. Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx – 631/2015 – Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru 
aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al 
Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale 
 
2. Diverse  
 
 
Joi, 8 octombrie 2015 
 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx – 635/2015 - Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, 
semnat la Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modficat prin cele trei Protocoale 
adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la 
Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă 
tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 miloane 
de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, 
astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale. 
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La şedinţele Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, dl Daniel Ioniţă, Secretar 

de Stat şi dl Pietro Pavoni, Consilier din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 
Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte Borbély a adresat întrebări 

referitoare la proiectul de lege supus dezbaterii dorind să ştie care este obiectivul acestui 
Colegiu şi dacă România este prezentă acolo. 

Dl secretar de stat Ioniţă a prezentat proiectul de lege menţionând că modificările 
propuse sunt înlocuirea Ministerului Integrării Europene cu Ministerul Afacerilor Externe şi 
crearea cadrului legal în vederea efectuării plăţii cotizaţiei anuale. De asemenea,  a afirmat 
că Colegiul Europei este o instituţie de învăţământ privat superior la care România 
participă în Consiliul de Administraţie, ca membru cu drepturi depline, începând cu anul 
2002 şi a propus avizarea favorabilă. 

In şedinţa din 6 octombrie a.c., în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Referitor la PLx 635, domnul preşedinte Borbély a cerut lămuriri cu privire la sumele 
cheltuite până în prezent din acest fond, dacă este posibil şi pe proiectele vizând 
schimbările climatice, cunoscând domeniul foarte bine, precum şi dacă există o procedură 
de achiziţie publică. In acest sens, a solicitat Ministerului Afacerilor Externe o informare, cu 
termen o săptămână. 

De asemenea, domnul deputat Ganţ a întrebat dacă statul român are control asupra 
cheltuirii acestor bani, dacă aceşti bani sunt contorizaţi ca ajutor al Uniunii Europene 
pentru dezvoltare şi cine supraveghează implementarea acestor proiecte. 

Răspunzând întrebărilor, dl secretar de stat Ioniţă a afirmat că banii din acest Fond 
sunt alocaţi însă nu au fost cheltuiţi în totalitate de către R.Moldova, că prin aceste 2 
protocoale adiţionale se doreşte asigurarea derulării în bune condiţii a programului şi că 
Ministerul de Externe susţine pe deplin acest proiect de lege.  

Totodată, dl Ioniţă a exprimat că Guvernul României urmăreşte îndeaproape 
implementarea unor proiecte concrete care să producă beneficii pentru cei vizaţi dar care 
prezintă şi o importanţă strategică pentru România, exemplificând câteva proiecte cum ar fi 
dotarea cu microbuze şcolare, extinderea proiectului SMURD în R. Moldova, gazoductul 
Iaşi-Ungheni şi a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

In şedinţa din 8 octombrie, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi avizarea favorabilă a PLx - 635. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. Borbély László, preşedintele Comisiei. 
La şedinţele Comisiei din 6 şi 8 octombrie a.c. au fost prezenţi 19 membri: Borbély 

László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (DP), Balan Ioan (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), 
Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD) Sava Andrei-Valentin 
(PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Au fost absenţi: Militaru Lucian – CM şi dl Victor-
Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
 

        Preşedinte,                                   Secretar, 
 

                Borbély László                                               Dan-Laurenţiu Tocuţ 


