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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 18 – 20 iunie 2013 
 
 

În perioada 18 - 20 iunie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 

cu următoarea ordine de zi: 

Marţi, 18 iunie 2013 
 
ora 9.30 Salonul Alb, Senat (nivel P1) 

 Audierea următoarelor persoane propuse pentru funcţia de ambasadori: 
 dna Andreea Păstârnac – Statul Israel 
 dl Ferdinand Nagy – Republica Muntenegru 
 dl Vasile Soare – Federaţia Rusă 
 dl Victor Mircea – Republica Libaneză 
 dl Valentin Florea – Republica Orientală a Uruguayului 

 
după votul final, sala Comisiei 

 Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea articolului 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea 
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 
(Plx.155/2013) 

 
ora 15.00, sala Comisiei  

 Intâlnire cu domnul Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene, comună 
cu Comisia pentru Afaceri Europene 

 
ora 15.15, Salonul Alb, Senat (nivel P1) 

 Intâlnire cu Comisia Comună pentru Integrare europeană între Parlamentul României 
şi Parlamentul Republicii Moldova, condusă de dna Ana Guţu, co-preşedinte 

Administrator
Original



 2

moldovean al Comisiei Comune şi preşedinte al Comisiei pentru politică externă şi 
integrare europeană din cadrul Parlamentului Republicii Moldova 

 
Miercuri, 19 iunie, orele 10.40, sala de şedinţe a Comisiei  

 Intâlnire cu delegaţia Camerei Reprezentanţilor din Republica Indonezia, condusă de 
domnul H. Machmud Yunus, preşedintele Grupului de prietenie cu România 

 

Referitor la audierea persoanelor propuse pentru funcţia de ambasador extraordinar 

şi plenipotenţiar al României în străinătate, toate cele 5 candidaturi au primit aviz favorabil din 

partea Comisiilor pentru politică externe astfel: dna Andreea Păstârnac (Israel) – unanimitate, 

dl Ferdinand Nagy (Muntenegru) - 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, dl Vasile Soare 

(Federaţia Rusă) - 16 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, dl Victor Mircea (Liban) şi dl Valentin 

Florea (Uruguay) – unanimitate. 

In urma prezentării obiectivelor de mandat de către candidaţi, membrii celor două 

Comisii au formulat întrebări şi recomandări, în special privind intensificarea relaţiilor 

parlamentare bilaterale şi a celor economice. 

Domnul preşedinte László Borbély a apreciat utilitatea şedinţelor comune de 

guvern cu Israelul şi a recomandat reluarea acestora. De asemenea, a evidenţiat utilitatea 

folosirii comunităţilor de români din ţări ca Israel şi Liban, precum şi necesitatea dinamizării 

relaţiilor cu Muntenegru şi Federaţia Rusă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, neavând încă un punct de vedere al Guvernului privind 

propunerea legislativă, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii acesteia pentru o 

dată ulterioară. 

In cadrul întâlnirii membrilor Comisiei pentru politică externă şi afaceri europene cu 

domnul ministru Eugen Teodorovici, membrii celor două Comisii au detaliat subiecte precum 

domeniul POSDRU, finanţarea proiectelor Metrorex, măsuri de simplificare a evaluărilor 

făcute de către Guvern şi Comisia Europeană proiectelor, crearea unui corp de experţi în 

achiziţii la nivel local, schimbarea modului de verificare a achiziţiilor pentru companiile private, 

precum şi crearea unui Comitet comun de lucru între Parlament şi Guvern. 

De asemenea, domnul ministru Teodorovici s-a referit şi la aspecte privind Ghidul 

Solicitantului, spunând că acesta va apărea după luna august a.c. iar planul operaţional 

trebuie să conţină şi mecanismele financiare. Pentru perioada 2014-2020 România va primi o 

prefinanţare de 5%, din care 3% merge la Trezorerie şi 2% la un grup de bănci care să 

creeze un Fond pentru linii de refinanţare. La întrebarea ce se întâmplă cu proiectele 

finanţate de către BEI la care s-a oprit finanţarea, domnul ministru a răspuns că pentru toate 
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proiectele începute după 2007, finalizate sau nu, banii de la BEI pe care Comisia ni-i 

returnează urmează a fi investiţi în proiecte noi, iar pentru cei care şi-au respectat regulile 

aceste proiecte vor fi finanţate în continuare. 

La întâlnirea cu delegaţia indoneziană au fost subliniate aspecte legate de 

consolidarea relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări, cooperare parlamentară bilaterală mai 

frecventă, întărirea relaţiilor bilaterale, mai ales în domeniul economic prin investiţii în 

domeniul agriculturii (maşini agricole, maşini unelte s.a.). Partea indoneziană şi-a exprimat 

dorinţa de a fi sprijiniţi de către partea română în facilitatea obţinerii vizelor de intrare în 

România, afirmând că dintre cele 10 ţări din Asia doar Indonezia nu a primit aceste facilităţi. 

Comisia a dat asigurări că în ceea ce priveşte paşapoartele diplomatice şi de 

serviciu se va lua o decizie în curând, dar în ceea ce priveşte paşapoartele turistice această 

problematică nu este la latitudinea MAE sau a Parlamentului, ci la nivel european. 

 Şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul preşedinte 

Borbély László. 

La şedinţele din 18, 19 şi 20 iunie a.c., au fost prezenţi 25 deputaţi: Borbély László 

(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George (PP-

DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot 
Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), 

Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL), 

Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme 
Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu 
Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-
Valentin (PSD), Şcheau Ion (independent), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). 

 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 

                     
                  Borbély László                    Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 
 
 
 


