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            Bucureşti, 8 septembrie 2016 
 

SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 6-8 septembrie  2016 
 

In perioada 6 – 8 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 6 septembrie a.c., ora 13.30  
 

1. Validarea deciziei Grupului PSD privind nominalizarea dlui Ion Pârgaru în 
funcţia de Secretar al Comisiei 

 
2. Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege şi documente europene: 

 
PLx 305/2016 – Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de 
locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la 
Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016  
 
PLx 306/2016 - Proiect de Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului 
de privilegii şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite  
 
PLx 307/2016 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului 
la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 
 
PLx 308/2016 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 
Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre 
Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în 
Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 
octombrie 1977  
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PLx 309/2016 - Proiect de Lege privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor 
reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma 
la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933  
 
JOIN (2016) 18 – Comunicare comună: Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor 
hibride – Un răspuns al Uniunii Europene. 
 

Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, dl Alexandru Micula, Secretar 
de Stat  şi dna Ortansa Orzoiu, Director de la Ministerul Afacerilor Externe, dl Daniel 
Ionescu, Secretar General, şi dna Mihaela Ion, Sef serviciu relaţii internaţionale de la 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Dna Boni Cucu, 
Director General şi dna Carmen Ghiţă, Şef serviciu, de la Ministerul de Finanţe, precum şi 
dl Stan Ciprian, Director General, Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL). 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au luat notă de 
decizia Grupului parlamentar PSD privind desemnarea dlui deputat Ion Pârgaru  în funcţia 
de secretar al Comisiei, în locul domnului Daniel Tudorache şi au votat, în unanimitate, 
alegerea menţionată. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma prezentărilor făcute de către invitaţi şi a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectele de 
Lege nr. 305, 306, 308 şi 309. 

În timpul dezbaterii proiectului de Lege nr. 307, s-a constatat în textul Protocolului o 
eroare materială, aceasta fiind remediată, şi s-a luat act de avizarea favorabilă a proiectului 
de lege din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi din Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. Urmare dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unui Raport de Adoptare. 

Ultimul punct al ordinii de zi, JOIN (2016) 18 – Comunicare comună: Cadrul comun 
privind contracararea ameninţărilor hibride – Un răspuns al Uniunii Europene, a fost 
dezbătut de membrii comisiei. 

In zilele de 7 şi 8 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. 
 
La şedinţele Comisiei din 6, 7 şi 8 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), Sava 
Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). A fost absent    
dl Rizea Cristian (PSD).  

 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 


