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 În perioada 24 - 27 septembrie 2012, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

• Dezbaterea  şi avizarea următoarei propuneri legislative: 
 

Plx 317 – Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii 
Diplomatice “Grigore Gafencu” (sesizare pe fond împreună  cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport). 

 
• Studierea documentelor celei de-a 67-a sesiuni a Adunării Generale a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (New York). 
 

Prin Propunerea legislativă Plx 317 se propune fuziunea Institutului Diplomatic 
Român cu Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. 

         În urma dezbaterilor referitoare la această propunere legislativă, toate cele trei 
Comisii sesizate pe fond, au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un 
Raport de respingere al acesteia, în primul rând datorită faptului că cele două 
instituţii a căror fuziune se propune, au scopuri diferite, iar domeniile lor de 
formare profesională sunt distincte. Astfel, în timp ce Institutul Diplomatic Român 
are un rol important în activitatea MAE prin expertiza profesională pe care o oferă, 
inclusiv în domeniul formării diplomaţilor români, Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi”  
este strâns legat de activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, 
iar rolul său este exclusiv în domeniul sprijinirii comunităţilor româneşti din 
străinătate. 

Comisia pentru politică externă a acordat o atenţie deosebită unui eveniment 
important al acestei perioade, şi anume cea de-a 67-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (New York). 
România, prin prezenţa sa în diferite organisme ale ONU, are posibilitatea de a    
participa la procesul decizional din cadrul Organizaţiei mondiale, cu influenţe 
asupra situaţiei internaţionale la nivel global şi în zone geografice apropiate. 
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Dezbaterile de politică generală ale sesiunii a 67-a a Adunării Generale a ONU, 
segmentul la nivel înalt, au loc în perioada 25 septembrie - 5 octombrie 2012, fiind 
precedate de o reuniune la nivel înalt cu tema “Statul de drept la nivel naţional şi 
internaţional”. 

Ministrul Afacerilor Externe al României, Titus Corlăţean, conduce delegaţia 
României la dezbaterile de politică generală ale celei de-a 67-a sesiuni a Adunării 
Generale a ONU. În acest an, această sesiune s-a deschis pe un fond politic intens, 
marcat de evoluţiile din nordul Africii şi Orientul Mijlociu. Provocări globale, precum 
conflictele cu impact regional şi proliferarea armelor de distrugere în masă, 
schimbările climatice, dezvoltarea durabilă şi accesul la resurse naturale, sărăcia 
extremă şi problemele de populaţie, reclamă în continuare un cadru de dezbatere 
multilateral cu vocaţie universală, iar ONU rămâne organizaţia cu cel mai mare 
potenţial de abordare cuprinzătoare a acestor probleme. 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Borbély László, 
preşedintele Comisiei. 

La şedinţele din 24, 25, 26 şi 27 septembrie a.c., au participat următorii 18 
deputaţi: Borbély László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), 
Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin 
(PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago Petru 
(UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (fără apartenenţă la un 
grup parlamentar), Oajdea Vasile Daniel (fără apartenenţă la un grup parlamentar), 
Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe 
Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PSD), Voinescu-Cotoi Sever (PD-
L). Au fost absenţi motivat, următorii deputaţi: Ponta Victor-Viorel (PSD - Prim-
ministru), Voicu  Mihai Alexandru  (PNL - Ministru delegat pentru mediul de afaceri), 
Zătreanu Dan-Radu (PD-L, deplasare). 

 
   
  Preşedinte,              Secretar, 

 
  

                    Borbély László                    Popoviciu Alin 
 
 
 
 


