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SINTEZA
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 Păstârnac 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 extinderea obiectivelor de reducere a
emisiilor până în anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru de angajamente
de reducere a emisiilor faţă de nivelul emisiilor aferent anului de referinţă, respectiv anul
2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), compuşi organici volatili (COV) şi
amoniac (NH3).
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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 doamna preşedinte Biró a făcut o scurtă informare privind
întrevederea cu reprezentanţii Blocului Naţional Sindical 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 Păstârnac pentru funcţia de Ministru al Românilor de
Pretutindeni.
În urma prezentării obiectivelor mandatului şi a întrebărilor şi recomandărilor adresate
de membrii celor patru comisii, domnul Teodor-Viorel Meleşcanu a primit aviz favorabil cu 21
voturi pentru, 17 voturi împotrivă şi 1 abţinere, iar doamna Andreea Păstârnac a primit aviz
favorabil cu 24 voturi pentru şi 13 împotrivă.
La şedinţele Comisiei din data de 26, 27 şi 28 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD),
Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dumitrache
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic
(ALDE), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (PSD), Voicu
Mihai Alexandru (PNL).
Au fost absenţi: Constantin Daniel (Neafiliat), Coste Marina-Adelina (PSDconcediu), Dobrovie Matei-Adrian (USR-deplasare) Korodi Attila (UDMR) şi Ponta VictorViorel (PSD).
La şedinţa Comisiei din data de 29 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 17
deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR),
Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL-înlocuit de dl Victor Paul Dobre), Furtună
Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD),
Coste Marina-Adelina (PSD- înlocuită de dna Căruceru Aida-Cristina), Dumitrache Ileana
Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE),
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD – înlocuit de dna Dobrică Ionela Viorela), Tomac Eugen (PMP –
înlocuit de dl Ionuţ Simionica), Văcaru Alin Vasile (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL).
Au fost absenţi: Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USRdeplasare) Korodi Attila (UDMR) şi Ponta Victor-Viorel (PSD).
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