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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     
        

                    Bucureşti, 10 octombrie 2013 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 8 – 10 octombrie 2013 
 
 

În perioada 8 – 10 octombrie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările având pe ordinea de zi: 

 
• Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 312/ 2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție 
publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului 
denumit "Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din 
România cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze 
din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași 
(România) – Ungheni (Republica Moldova) ", semnat la Chișinău, la 11 iunie 2013, 
procedură de urgenţă, sesizare pentru aviz, termen de depunere a raportului 8 
octombrie a.c. 
 
PLx 314/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, sesizare pentru aviz, termen de 
depunere a raportului 8 octombrie a.c. 
 
PLx 315/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica 
India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013, sesizare pentru aviz, termen 
de depunere a raportului 8 octombrie a.c. 
 
Plx 273-2013 Propunere legislativă  pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 
Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de 
ratificare nr.282/2007, sesizare pentru aviz, termen de depunere a raportului 8 
octombrie a.c. 
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E 71-s/2013 – Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.  2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului 
de Solidaritate al Uniunii Europene (COM (2013) 522 - subsidiaritate) – termen  pentru 
Aviz: 11 octombrie 2013 
 
E 75/2013 – Către un sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient 
(COM (2013) 542 - fond) – termen pentru Proiect de opinie: 24 octombrie 2013 
 
PLx 335/2013  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004  
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, sesizare pentru aviz, în 
procedură de urgenţă, termen de depunere a raportului 8 octombrie a.c.  
 
PLx 363/2013 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat 
la Varșovia, la 5 iunie 2013 - sesizare pentru aviz, în procedură de urgenţă, termen de 
depunere a raportului 14 octombrie a.c. 
 

 
 La şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, domnul secretar de stat Radu 
Podgorean şi dl consilier Pietro Pavoni, din partea Ministerului Afacerilor Externe, 
dna Andreea Lambru, Secretar General adjunct al Guvernului, dna Director Raluca 
Constantinescu şi dna Consilier Natalia Berezindu din Ministerul Economiei, dl Dan 
Negoiţă, Consilier superior la Ministerul Finanţelor Publice şi dna Mariana Radu, Şef 
serviciu, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului de 
Justiţie. 
 
  În urma prezentărilor făcute de reprezentanţii Guvernului şi a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au decis ca proiectele de Lege nr. 312, 314, 315, 335 şi 363 să fie 
avizate favorabil şi transmise Plenului, în forma prezentată. 
 

La proiectul de Lege nr. 273 s-a constatat că încă nu există puncte de vedere 
ale Guvernului şi CSM şi s-a decis amânarea dezbaterii până la primirea acestora. 

 
 Pentru Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a 
Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (E 71-s/2013 - COM 522) – s-a constatat 
că se respectă principiul subsidiarităţii. 

 
În ce priveşte Comunicarea Comisiei Europene  COM  542 - E75/2013  „Către un 

sector al apărării şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient”, cu care Comisia este 
sesizată pe fond, membrii Comisiei au adoptat un proiect de opinie favorabil. 

 
 Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 
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La şedinţe au fost prezenţi toţi cei 24 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), Pistru-Popa 
Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), 
Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (neafiliat), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache 
Daniel (PSD). 

 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 

                     
                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 


