
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     

                    Bucureşti, 13 februarie 2014 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 11 - 13 februarie 2014 
 

În perioada 11-13 februarie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Luni, 10 februarie 2014 
 
ora 11.20, Sala N. Bălcescu 
 

Intâlnire cu domnul Maros Sefcovic, comisar european pentru relaţii 
interinstituţionale şi administraţie 
 
Ora 14.45, Salonul Alb 
 

Intâlnire cu delegaţia Parlamentului Georgiei, conduse de E.S. Dl David 
Usupashvili, Preşedintele Parlamentului Georgiei (împreună cu Comisia de politică 
externă a Senatului)  
 
Marţi, 11 februarie 2014 
 

Ora 13.00, Salonul Alb 
 

• Intalnire cu domnul Titus Corlăţean, Ministrul Afacerilor Externe, pe teme de 
politică externă de actualitate (şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă 
a Senatului) 

 
Ora 14.00, în şedinţă separată, Sala de sedinţe a Comisiei 

 
• Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 

 
Plx 566/2013 - Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale 
nr.1/2011  
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PLx 2/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre 
Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București, 
la 15 octombrie 2013, procedură de urgenţă  

 
PLx 3/2014 -Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice 
administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 
octombrie 2013  
 
PLx 4/2014 - Proiect de Lege privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru 
nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin 
rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008  
 
PLx 5/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri 
între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America 
Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012  
 
PLx 6/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la 
Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles 
la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007  
 
PLx 7/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și 
cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica 
Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012  

 
PLx 8/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare 
între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012  

 
PLx 9/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și 
cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica 
Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie  
 
PLx 10/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și 
cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și 
Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013  

 
PLx 13/2014 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, 
adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, şi semnat de România la New York, la 3 iunie 
2013 

 
COM (2013) 700 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – 
Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013-2014  

 
La întâlnirea Comisiilor pentru politică externă ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului cu domnul Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe, de marţi, 11 februarie, 
ora 13.00, au fost prezentate în detaliu Concluziile reuniunii Consiliului Afaceri 
Generale, încheiat în 10 februarie a.c, subliniindu-se evoluţiile pozitive pentru Republica 
Moldova care sunt apreciate de statele membre ale Uniunii Europene. 
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Totodată, domnul ministru a subliniat că întâlnirea Grupului pentru Acţiune 

Europeană a Repubicii Moldova, la care au participat 20 de miniştri de externe din ţările 
Uniunii, a fost cea mai consistentă în acest format şi a permis coordonarea poziţiilor 
Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru a oferi Republicii Moldova un parcurs 
ferm pe calea integrării europene. 

De asemenea, au fost examinate aspectele rezultate în urma refuzului Ucrainei 
de a semna Acordul de Asociere la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, din 
noiembrie 2013, urmat de protestele violente interne, convenind că momentan Uniunea 
nu va aplica sancţiuni şi îndemnând toate forţele politice din Ucraina la dialog. Poziţia 
României este că orice violenţă este inacceptabilă şi trebuie condamnată şi susţinere 
pentru dialogul politic şi continuarea traseului european al statului vecin. 

In intervenţia sa, domnul preşedinte Borbély a apreciat că Republica Moldova 
trebuie să profite de conjunctura favorabilă creată de pasul înapoi al Ucrainei şi în 
acelaşi timp, să urmărim cu mare atenţie evenimentele din Ucraina, sprijinind evoluţiile 
democratice din regiune.  

La punctul 1 al ordinii de zi de marţi, 11 februarie a.c., de la ora 14.00, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi şi 2 abţineri, avizarea 
negativă a propunerii legislative.  

Toate celelalte 11 iniţiative legislative au fost dezbătute şi avizate favorabil, în 
unanimitate, de către membrii Comisiei. 

In conformitate cu art. 55 alin (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la 
lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea Ministerului 
Afacerilor Externe – dl Radu Podgorean, Secretar de Stat, dna Blejan Mihaela, Director 
şi dl Eugen Mihuţ, Director General, Departamentul pentru controlul exporturilor, din 
partea Ministerului Justiţiei - dl Ovidiu Puţura, Secretar de Stat şi dna Cristina 
Schulman, consilier, detaşat al României la Haga, din partea Ministerului Educaţiei 
Naţionale - dl Eugen Dabu, Director, Direcţia Parteneriate internaţionale şi românii de 
pretutindeni şi dna Mădălina Chivu, Director, iar din partea Ministerului Transporturilor - 
dl Buică Nicu, Secretar de Stat şi dna Carmen Pop. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 
La şedinţe au fost prezenţi toţi cei 22 de membri ai Comisiei: 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), 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), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin 
(PSD), Tudorache Daniel (PSD). 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
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