Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 29 iunie 2017

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 26-29 iunie 2017
In perioada 26-29 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 231/2017 – Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin
deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv,
la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la
reducerea acidifierii, autrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1
decembrie 1999 şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi
2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la
11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere
pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele,
adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
¾ Audierea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu pentru funcţia de Ministru al Afacerilor
Externe
¾ Audierea doamnei Andreea Păstîrnac pentru funcţia de Ministru al Românilor de
Pretutindeni
¾ Diverse.
În şedinţa Comisiei din 27 iunie, în prezentarea proiectului de Lege nr.231
reprezentanţii Guvernului au susţinut că România a ratificat Protocolul Gothenburg şi
Protocolul privind metalele grele prin Legea nr.271/2003.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, printre altele, extinderea
obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare
Parte/Stat Membru de angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de reducere a
emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul emisiilor aferent anului de referinţă , respectiv
anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), compuşi organici volatili
(COV), amoniac (NH3). Se pune accentul pe efectele particulelor în suspensie asupra
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sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare şi pot fi exprimate în valoare
monetară pentru a fi comparate cu uşurinţă cu costurile.
De asemenea, Protocolul revizuit stabileşte valori limită mai restrictive pentru
emisiile poluante de la surse specifice staţionare şi mobile şi necesită utilizarea celor mai
bune tehnici disponibile în domeniu.
Pentru România angajamentele de reducere a emisiilor de poluanţi atmosferici
prevăzuţi în Protocol pentru anul 2020 faţă de nivelul emisiilor din anul de bază 2005 sunt:
77% pentru dioxidul de sulf, 45% pentru oxizii de azot, 13% pentru amoniac, 25% pentru
compuşii organici volatili şi 28% pentru particule.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi dl Laurenţiu Neculaescu, Secretar de
Stat şi dna Felicia Ioana, Director din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
La punctul Diverse al ordinii de zi doamna preşedinte Biró a făcut o scurtă informare
privind întrevederea cu reprezentanţii Blocului Naţional Sindical, care a avut loc în data de
20 iunie, precum şi propunerea de înfiinţare a unui Grup de Lucru care, din toamna acestui
an, să se ocupe pe de o parte de implementarea Convenției Consiliului Europei pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice „Convenția
de la Istanbul”, iar pe de altă parte, de îndeplinirea de către România a obiectivului 5 din
Agenda 2030 privind eliminarea violenţei.
În şedinţa comisiilor reunite pentru politică externă şi românilor din afara graniţelor
ţării ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, din data de 29 iunie, au fost audiate cele două
candidaturi, respectiv domnul Teodor-Viorel Meleşcanu pentru funcţia de Ministru al
Afacerilor Externe şi doamna Andreea Păstîrnac pentru funcţia de Ministru al Românilor de
Pretutindeni. Şedinţa comună a fost condusă de către doamna preşedinte Biró RozaliaIbolya.
În prezentarea obiectivelor mandatului, domnul Meleşcanu a susţinut că priorităţile
Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu Programul de Guvernare, sunt
următoarele:
- urmărirea realizării depline a obiectivelor şi intereselor României pe plan extern şi
protejarea eficientă a drepturilor şi intereselor cetăţenilor români la nivel internaţional,
- creșterea rolului României ca stat membru şi aliat în cadrul UE şi al NATO,
- pregătirea corespunzătoare şi exercitarea în cele mai bune condiţii de către
România a Preşedinţiei Consiliului UE în semestrul I al anului 2019,
- dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite
ale Americii în domeniile politic, militar şi de securitate, economic şi social,
- continuarea demersurilor de susţinere fermă şi consecventă a procesului de
integrare europeană a Republicii Moldova, pe baza continuării responsabile a reformei în
spirit european de către autorităţile de la Chişinău; continuarea proiectelor de sprijin şi
conectare a Republicii Moldova, prin România, la Uniunea Europeană şi valorile ei,
- a subliniat importanţa relaţiilor comerciale cu Ungaria care constituie o bază solidă
în domeniul economic, o relaţie complementară, susţinând că România este cel de-al
doilea importator pentru Ungaria, după Germania,
- consolidarea parteneriatelor bilaterale existente ale României cu Germania,
Franţa, Polonia şi Turcia în domeniile de interes comun şi în vederea creşterii coordonării
la nivel european ,
- consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani şi
promovarea de noi relaţii speciale, pentru eficientizarea acţiunii diplomatice în context
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european şi euroatlantic. În acest sens, se vor avea în vedere state din regiunea extinsă a
Mării Negre, din Asia, America Latină, precum şi alte state din G20,
- promovarea şi apărarea intereselor şi identităţii românilor din afara graniţelor, prin
stimularea activităţii Comisiilor Mixte cu alte state privind minorităţile şi sprijinirea
implementării recomandărilor acestora, cu implicarea, după caz, a Consiliului Europei şi a
Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, în vederea asigurării respectării
drepturilor acestora conform standardelor internaţionale, afirmând că în ultimele 6 luni a
fost creat site-ul e-consulat.ro care să vină în sprijinul cetăţenilor români din străinătate şi
arătând că este este necesară o modernizare a acestuia, că numărul cetăţenilor români din
străinătate s-a dublat în ultima perioadă,
- în ce priveşte relaţiile României cu Federaţia Rusă a susţinut că aceasta este o
relaţie bilaterală pragmatică şi predictibilă, bazată pe principiile dreptului international si pe
interesul reciproc, că va fi urmărită gestionarea relaţiilor economice cu respectarea strictă a
regimului de sancţiuni decise de UE.
În urma prezentării obiectivelor mandatului şi a întrebărilor şi recomandărilor
adresate de membrii celor patru comisii, candidatura domnului Teodor-Viorel Meleşcanu a
fost avizată favorabil cu 21 voturi pentru, 17 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
În prezentarea obiectivelor mandatului doamna Andreea Păstârnac a susţinut că:
- programul de guvernare porneşte de la preocupările şi problemele comunităților
românești de peste hotare, fie că vorbim despre diaspora de mobilitate, fie de minoritățile
din jurul granițelor,
- comunitățile istorice din jurul granițelor sunt interesate în mod special de:
respectarea drepturilor persoanelor care aparțin comunităților minorităților românești din
statele din vecinătatea României, în conformitate cu standardele europene, de afirmarea,
conservarea și promovarea identității culturale, lingvistice și spirituale, de dreptul de a
învăța și de a se exprima liber în limba română,
- diaspora de mobilitate are o problematică specifică legată în primul rând de:
tratamentul egal și nediscriminatoriu, garantarea exercitării complete a cetățeniei
europene, integrarea deplină în spațiul Schengen și eliminarea restricțiilor pe piața muncii
(dreptul muncii, libera circulație, traficul de persoane etc.), relația cu autoritățile statului
român, situația familiilor rămase în țară, modalități de reintegrare a românilor din diaspora
care doresc să revină în țară;
- în domeniul educației, pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității
românești, va continua programul „Nicolae Iorga”, program ce își propune să sprijine
procesul de integrare a românilor care își au domiciliul în străinătate. Realizarea acestui
obiectiv se va face prin: organizarea de cursuri de limbă, cultură și civilizație română în
centre universitare și școli din țări cu comunități românești, sprijinirea înființării de clase cu
predare în limba română, trimiterea de cărți și materiale educaționale moderne către
biblioteci și unități din vecinătate și alte țări în care trăiesc comunități de români;
- a exprimat că accesul lucrătorilor români pe piața muncii trebuie să se facă
nediscriminatoriu. Guvernul va contribui la consolidarea parteneriatului dintre autoritățile
române din străinătate în vederea găsirii de soluții noi la problemele cu care se confruntă
cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăților și demnităților românilor.
- creşterea gradul de transparență și eficiență a finanțării proiectelor care se
adresează comunităților de români din afara granițelor, printr-o bugetare corespunzătoare
se vor realiza acțiuni și proiecte de mai mare amploare (Mapping, Centenarul 2018,
Muzeul Diasporei Românești, ARC într-o nouă formulă, Zilele mass-media românești de
peste hotare, competiții sportive internaționale cu participarea românilor de peste hotare).
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- totodată va fi realizată o nouă strategie pentru românii de peste hotare, ținând
seama de evoluțiile complexe curente și viitoare, politice și economice, la nivel global și
regional, care afectează comunitățile românești din lume.
În urma prezentării obiectivelor mandatului şi a întrebărilor şi recomandărilor
adresate de membrii celor patru comisii, doamna Andreea Păstîrnac a primit aviz favorabil
cu 24 voturi pentru şi 13 împotrivă.
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

