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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă  

din 10 şi 11 octombrie 2012  
 

În zilele de 10 şi 11 octombrie 2012, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

Luni, 8 octombrie a.c., ora 15.00, Salonul Alb 
 

- Intâlnire cu delegaţia parlamentară din cadrul Consiliului Legislativ Palestinian, 
condusă de domnul Azzam Al Ahmad, preşedintele Grupului Fatah din cadrul 
Consiliului – comună cu Senatul 

 
Miercuri, 10 octombrie a.c., ora 15.00, Salonul Alb 
 

- Intâlnire cu Comisia comună pentru controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi 
emigraţiei, din Parlamentul Republicii Italiene, condusă de doamna deputat Margherita 
Boniver, preşedintele Comisiei – comună cu Senatul 

 
 

 Dezbaterea si avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx 406/2012 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între 
România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România 
S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 – 
procedura de urgenta 
 

 Diverse 
 

În şedinţa Comisiei pentru politică externă de miercuri, 10 octombrie a.c., a fost 

dezbătut şi avizat favorabil proiectul de Lege nr. 406/2012. 

Luni, 8 octombrie a.c., membrii Comisiei au avut o întâlnire cu delegaţia 

parlamentară din cadrul Consiliului Legislativ Palestinian, condusă de domnul Azzam Al 

Ahmad, preşedintele Grupului Fatah din cadrul Consiliului. 
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In timpul dezbaterilor au fost subliniate relaţiile tradiţionale de prietenie dintre cele 

două popoare, dorinţa părţii române privind intensificarea schimburilor comerciale cât şi a 

cooperării bilaterale, precum şi situaţia actuală din Orientul Mijlociu. 

De asemenea, miercuri, 10 octombrie a.c., Comisiile pentru politică externă şi 

Comisiile pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului au avut o întâlnire cu 

Comisia comună pentru controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi emigraţiei, din 

Parlamentul Republicii Italiene, condusă de doamna deputat Margherita Boniver, 

preşedintele Comisiei. 

In cadrul întâlnirii au fost evidenţiate relaţiile excepţionale dintre România şi Italia, 

cu precădere sprijinul acordat în vederea integrării României în spaţiul Schengen, partea 

română subliniind că România este pregătită pentru intrarea în spaţiul Schengen şi se 

aşteaptă ca această decizie să fie luată şi la nivel politic. 

Au mai fost abordate chestiuni privind obiectivul României de intrare în zona euro şi 

absorbţia fondurilor structurale. 

Domnul preşedinte Borbély Laszló a arătat că ţinta oficială de intrare în zona euro 

este 2015 dar că acest lucru va mai fi discutat, având în vedere şi recentele crize din zona 

euro. In ceea ce priveşte absorbţia fondurilor structurale de coeziune admite că s-au făcut 

şi unele greşeli (cine sunt beneficiarii direcţi, cine face gestiunea), că avem o rata scăzută 

de absorbţie însă s-au luat măsuri în acest sens şi încercăm să recuperam. 

Lucrările şedintelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul 

preşedinte Borbély László. 

La şedinţele Comisiei din 10 şi 11 octombrie a.c., au fost prezenţi 17 deputaţi: 

Borbély László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), Buciuta Ştefan 

(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin Augustin Florin (PDL), Bot Octavian (PNL), 
Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor 
(minorităţi naţionale), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (Independent), Oajdea 
Vasile Daniel (Independent), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PDL), 

Voinescu-Cotoi Sever (PDL), Zătreanu Dan Radu (PDL).  

Au fost absenţi motivat 4 deputaţi: Ponta Victor-Viorel (PSD) – prim-ministru, 

Voicu Mihai Alexandru (PNL) – ministru, Blaga Iosif Veniamin (PDL) - deplasare, 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD) – deplasare. 

 

      Preşedinte,         Secretar, 
 

              Borbély László                                              Alin Popoviciu 
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