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PROCES VERBAL 
 al şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 7- 9 martie 2017 
 

In perioada 7-9  martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 
Marti, 7 martie 2017, ora 12.00 
 

1. Înfiinţarea Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă 
 

2. COM (2016) 950- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliului European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune 
european în domeniul apărării 

 
3. Diverse 

 
Inainte de aprobarea ordinii de zi s-au luat în discuţie chestiuni legate de convocarea 

şedinţelor Comisiei.  
Domnul deputat Ganţ a explicat că modificarea a survenit datorită schimbării 

programului plenului în ziua respectivă şi având în vedere că pe ordinea de zi a şedinţei nu 
avem ceva care să necesite dezbateri de durată a propus ca şedinţa să aibă loc în pauza de 
dinainte de votul final, explicând că este evident că atunci când avem o ordine de zi care 
necesită dezbateri ample să facem şedinţa după votul final. 

S-a propus şi aprobat ca ordinea de zi a şedinţelor Comisiei să se stabilească în ziua 
de luni, iar şedinţele să aibă loc, de principiu, în pauza dinaintea votului final atunci când pe 
ordinea de zi nu sunt chestiuni laborioase şi după votul final atunci când pe ordinea de zi 
avem dezbateri mai ample. 

In continuare, dna preşedinte Biró a supus la vot ordinea de zi, care a fost aprobată, cu 
unanimitate de voturi.  

La primul punct al ordinii de zi, înfiinţarea Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, dna 
preşedinte a menţionat că fiecare membru al Comisiei a primit pe email o prezentare a 
activităţii Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă, care a funcţionat în  mandatul precedent în 
cadrul acestei Comisii. 
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Dna preşedinte Biró a afirmat că, având în vedere angajamentele făcute de România 

în ceea ce priveşte Obiectivele de Dezvoltare Durabilă şi considerând că şi membrii Comisiei 
vor fi deschişi ca şi în acest mandat să funcţioneze această Subcomisie, este oportun să 
înfiinţăm subcomisia. Angajamentele privind dezvoltarea durabilă se referă şi la existenţa unei 
entităţi în cadrul structurii parlamentare, fie că este o Comisie sau o Subcomisie, depinzând 
de la o ţară la alta. 

De asemenea, a informat membrii Comisiei că a avut ocazia să participe, cu o 
săptămână în urmă,  la Budapesta, la un seminar organizat de Uniunea Interparlamentară la 
care au participat reprezentanţi din 21 de parlamente din Europa de Est şi Centrală şi Asia 
Centrală şi unde s-a discutat despre ODD şi modul în care fiecare ţară în parte încearcă să 
atingă aceste obiective. 

A anunţat că la începutul acestui mandat a trimis invitaţii la celelalte Comisii 
parlamentare pentru a vedea cine este interesat să facă parte din Subcomisie, menţionând că 
şi în mandatul precedent aceasta întrunea mai mulţi reprezentanţi ai diferitelor comisii şi că  
s-a primit răspuns favorabil de la 28 de colegi deputaţi care ar dori să participe la activităţile 
subcomisiei. Astăzi discutăm dacă suntem de acord cu această subcomisie, practic cu 
continuarea a ceea ce s-a făcut în cadrul Comisiei noastre, participarea nefiind obligatorie. A 
făcut precizarea că cei care au făcut parte şi din comisia precedentă ştiu că această 
subcomisie a fost motorul a ceea ce înseamnă atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi 
că Subcomisia a fost condusă de dl Borbély. De asemenea a menţionat şi despre Declaraţia 
Parlamentului, din 2016, care deschide o nouă posibilitate în ceea ce priveşte activitatea 
parlamentară şi a ministerelor pentru atingerea acestor obiective.  

In cadrul dezbaterilor, dl deputat Ganţ a atras atenţia că subcomisiile sunt parte a unor 
Comisii iar eventuala participare a unor membri ai altor comisii se poate face fără drept de 
vot. S-a covenit că aceştia vor avea statut de invitaţi permanenţi, urmând ca la prima şedinţă 
a Subcomisiei să se creioneze un regulament de funcţionare. 

Dna secretar Furtună a apreciat că nu este normal ca reprezentanţii celorlalte Comisii 
să fie informaţi şi invitaţi din 10 februarie iar membrii noştri să fie anunţaţi doar înaintea 
şedinţei, dar s-a convenit că au fost doar deficienţe organizatorice, doamna secretar 
manifestându-şi intenţia de a participa la activităţile Subcomisiei. 

In urma dezbaterilor, s-a supus la vot înfiinţarea Subcomisiei pentru dezvoltare 
durabilă, care a fost aprobată cu unanimitate, şi s-a adresat rugămintea ca cine doreşte să fie 
membru să anunţe până saptămâna viitoare.  

Punctul 2 al ordinii de zi, COM (2016) 950 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliului European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune european în domeniul apărării, nefiind întrebări sau 
comentarii s-a  aprobat, cu unanimitate de voturi. 

In continuare, domnul deputat Ganţ a adus în discuţie Carta Albă prezentată de 
preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, apreciind că subiectul este 
important şi trebuie să vizeze şi activitatea Comisiei noastre în perioada următoare. A propus 
să solicităm Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Afacerilor Europene o opinie a 
Guvernului pe acest subiect şi că ar fi util să avem o dezbatere cu dna ministru Birchall, 
eventual şi cu Comisia pentru Afaceri Europene, fiind un subiect important şi care preocupă 
societatea. 

Dl vicepreşedinte Ardelean a achiesat la propunerea dlui Ganţ şi a mai propus să 
avem, împreună cu Comisia pentru politică externă a Senatului, o audiere a domnului 
Meleşcanu, considerând că este o preocupare care ne priveste pe noi pe toţi şi trebuie să 
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avem un punct de vedere comun în ieşirile pe care le avem, menţionând că îngrijorarea pe 
piaţă este destul de mare. 

Dl vicepreşedinte Barna a propus sa ieşim din logica reactivă şi să intrăm în cea 
proactivă, să încercăm să creionăm o poziţie a Comisiei pe această temă. 

Propunerea a fost susţinută de dl vicepreşedinte Ardelean, care a mai propus să avem 
o declaratie a Comisiilor de politică externă care ulterior să fie adoptată de către plen, 
considerând că astfel i se dă greutatea unei declaraţii comune de apartenentă la valori, la 
concept. 

S-a supus la vot şi aprobat, în unanimitate, urmărirea acestor 3 paşi în sedinţele 
următoare. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, s-a propus şi aprobat, participarea unor doctoranzi 
de la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, de a face practică la Comisia 
pentru politică externă. Numărul participanţilor şi perioada se vor stabili ulterior. 

 

În zilele de 8 şi 9 martie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra iniţiativelor cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii ulterioare, 
precum şi asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

 
 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 


