Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ
Bucureşti, 22 septembrie 2016

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 20-22 septembrie 2016
In perioada 20-22 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 20 septembrie a.c., ora 14.00
1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 322/2016 – Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele
membre ale Uniunii Europene
PLx 323/2016 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului
privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investistiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10
iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de
România la 1 iulie 2015, la Moscova.
La începutul şedinţei Comisiei s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi cu 2 COM-uri,
respectiv COM (2016) 234 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Vieţi demne: de la
dependenţă de ajutor la autonomie Strămutarea forţată şi dezvoltarea şi COM (2016) 385 –
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul şi
Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe
bazat pe Agenda europeană privind migraţia, cu care Comisia pentru politică externă a fost
sesizată pentru examinarea fondului acestora, urmare dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât elaborarea unor opinii.
Referitor la proiectul de Lege nr.322, în urma prezentărilor făcute de către invitaţi şi
a dezbaterilor, membrii Comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de
Lege.

2

De asemenea, proiectul de Lege nr.323, în urma prezentării făcute de către invitat şi
a dezbaterilor, membrii Comisiei au avizat favorabil, cu majoritate de voturi şi o abţinere,
proiectul de Lege.
Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, dl Alexandru Micula, Secretar
de Stat şi dl Bogdan Biriş, Expert din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi dna
Irina Granzulea, Consilier, Ministerul Finanţelor.
In zilele de 21 şi 22 septembrie, membrii Comisiei au examinat o serie de
documente privind evenimentele recente din spaţiul european şi alte dosare de actualitate
de politică externă.
Şedinţele Comisiei a fost conduse de către domnul preşedinte Borbély László şi dna
vicepreşedinte Natalia Elena Intotero.
La şedinţele Comisiei din 20, 21 şi 22 septembrie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 19 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor
Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu
(ALDE), Pârgaru Ion (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola
(Neafiliat), Balan Ioan (PNL) Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George
(Neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale),
Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Rizea
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PNL).
Preşedinte,

Secretar,

Borbély László

Dan-Laurenţiu Tocuţ

