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Bucureşti, 21 iunie 2012

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 19-21 iunie 2012

În perioada 19 – 21 iunie 2012, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
1. PL.x. 251/2012 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
(procedură de urgenţă)
2. PLx 252/2012 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de
spaţiu aerian „DANUBE-FAB”, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011
(procedură de urgenţă)
3. PLx 254/2012 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de
modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg, la 4 octombrie
2011
4. PLx 257/2012 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu
produse cu dublă utilizare (procedură de urgenţă)
¾ Diverse
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul ministru Mircea
Diaconu din partea Ministerului Culturii, domnul Răzvan Ionescu, Şef serviciu, Ministerul
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Transporturilor, domnul Dan Negoiţă, consilier din partea Ministerului de Finanţe,
precum şi domnul Ancuţa Călin Radu, Director general al Departamentului pentru
controlul exporturilor ANCEX, împreună cu doamna Gabriela Ciupitu, consilier din
partea Ministerului Afacerilor Externe.
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul ministru Mircea Diaconu a făcut o scurtă
prezentare a iniţiativei legislative evidenţiind caracterul de urgenţă al aprobării OUG
27/2012, semnalând numeroase nereguli cuprinse în ultimul Raport al Curţii de Conturi
privind Institutul Cultural Român.
Domnul preşedinte Borbély apreciază că activitatea Institutului este îngreunată
datorită supra-dimensionării conducerii şi că va propune, în nume propriu,
amendamente în acest sens.
Domnul deputat Octavian Bot şi-a arătat nedumerirea vis-a-vis de îngrijorarea
unor artişti privind trecerea Institutului în subordinea Parlamentului, Domnia Sa
considerând că ar fi util ca acesta să fie trecut chiar sub tutela Ministerului Culturii. De
asemenea, a mai menţionat faptul că o astfel de modificare este bine venită şi că ea ar
fi trebuit făcută de mai mult timp.
Domnul deputat Ovidiu Ganţ apreciază că demersul în sine este util şi că nu
înţelege de ce trecerea Institutului nu se face în integralitate la Parlament,
exemplificând modele din Europa. Totodată, domnul deputat propune ca Institutul să
prezinte anual un Raport de activitate în plenul Parlamentului.
Domnul deputat Budurescu Daniel Stamate a expus o serie de probleme
existente la Institut printre care cele referitoare la plata celor 2 vicepreşedinţi, în
perioada 2005-septembrie 2011, plăţi care nu erau prevăzute în lege, întrebând dacă
nu cumva era un abuz şi dacă nu este cazul ca cineva să se sesizeze şi să ia măsuri în
această problemă. Referitor la cheltuielile administrative ale Institutului, domnul deputat
arată faptul că acestea sunt suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe în
vreme ce ICR dispune de un buget propriu de aproximativ 100 milioane euro.
Domnul deputat Ştefan Buciuta a ridicat problema atribuţiilor preşedintelui
Institutului Cultural Român.
Urmare dezbaterilor şi a propunerilor formulate de către membrii Comisiei,
aceştia au hotărât, cu majoritate de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, avizarea favorabilă
a proiectului de Lege (PLx251), cu amendamente.
Referitor la punctele 2, 3 şi 4 din ordinea de zi, în urma prezentării iniţiativelor
legislative făcute de către reprezentanţii Guvernului şi a întrebărilor formulate de
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, proiectele de Lege au fost avizate favorabil.

3
La punctul Diverse al ordinii de zi membrii Comisiei au studiat dosarele
candidaţilor propuşi pentru funcţia de ambasadori extraordinari şi plenipotenţiari ai
României în străinătate, audieri care vor avea loc săptămâna viitoare.
Lucrările şedintelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul
preşedinte Borbély László.
La şedinţa Comisiei din 19 iunie a.c., au fost prezenţi 19 deputaţi: Borbély
László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), Buciuta Ştefan
(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin Augustin Florin (PDL), Bot Octavian (PNL),
Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor
(minorităţi naţionale), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae
(PSD), Oajdea Vasile Daniel (Independent), Pop Georgian (PSD), PopescuTăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen
Constantin (PDL), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PDL),
Zătreanu Dan Radu (PDL).
Au fost absenţi 3 deputaţi: Blaga Iosif Veniamin (PDL) – concediu de odihnă,
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (Independent), Ponta Victor-Viorel (PSD)
– prim-ministru.
La şedinţa Comisiei din 20, au fost prezenţi 18 deputaţi: Borbély László
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), Buciuta Ştefan (minorităţi
naţionale), Popoviciu Alin Augustin Florin (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu
Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi
naţionale), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Oajdea
Vasile Daniel (Independent), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL),
Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PDL), Voicu Mihai Alexandru
(PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PDL), Zătreanu Dan Radu (PDL).
Au fost absenţi 4 deputaţi: Blaga Iosif Veniamin (PDL) – concediu de odihnă,
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (Independent), Ponta Victor-Viorel (PSD)
– prim-ministru, Pop Georgian (PSD) - deplasare.
La şedinţa Comisiei din 21 iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi: Borbély
László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), Buciuta Ştefan
(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin Augustin Florin (PDL), Bot Octavian (PNL),
Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor
(minorităţi naţionale), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Oajdea Vasile Daniel
(Independent), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe IonuţMarian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PDL), Voicu Mihai Alexandru (PNL),
Voinescu-Cotoi Sever (PDL), Zătreanu Dan Radu (PDL).
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Au fost absenţi 5 deputaţi: Blaga Iosif Veniamin (PDL) – concediu de odihnă,
Năstase Adrian (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (Independent),
Ponta Victor-Viorel (PSD) – prim-ministru, Pop Georgian (PSD) - deplasare.

Preşedinte,
Borbély László

Secretar,
Ştefan Buciuta

