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În perioada 4 – 6 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările şedinţelor, cu următoarea Ordine de zi:
•

Dezbaterea şi avizarea PLx 284 - Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului
privind amendarea şi prelungirea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul
contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor
militare şi de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, semnat la
Bucureşti la 5 iulie 2012 (procedură de urgenţă)

•

Întâlnire cu delegaţia Georgiei, condusă de domnul Grigol Vashadze,
ministrul afacerilor externe al Georgiei

•

Întâlnire cu domnul Lamberto Zannier, Secretar general al OSCE

•

Participarea la şedinţele şi activităţile referitoare la Reuniunea anuală a
diplomaţiei române.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a Proiectului de Lege PLx- 284.
•
Întrevederea cu delegaţia georgiană, condusă de domnul Grigol
Vashadze, ministrul afacerilor externe al Georgiei, a constituit un bun prilej de a trece în
revistă, aspecte ale relaţiilor de cooperare dintre România şi Georgia, în diverse domenii.
•
Subiectele abordate în cadrul întrevederii cu domnul Lamberto Zannier,
Secretar general al OSCE, au evidenţiat importanţa Organizaţiei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (OSCE), care constituie un instrument esenţial de alertă timpurie în
prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor şi reconstrucţia post-conflict în regiune.
OSCE se află într-un proces de reorganizare, iar România, prin expertiza pe care o
are şi funcţionarii săi din cadrul organismului, poate şi trebuie să joace un rol activ.

În cadrul discuţiilor, s-a trecut în revistă situaţia din ţări precum Georgia, Moldova,
Ucraina, subliniindu-se importanţa dialogului, a continuării procesului intern de
democratizare, OSCE constituindu-se într-un instrument activ de monitorizare a zonelor cu
conflicte prelungite.
De asemenea, s-a subliniat rolul deosebit al dialogului interparlamentar în susţinerea
şi soluţionarea problematicii diverse cu care se confruntă ţările din regiune.
•
Referitor la Reuniunea anuală a diplomaţiei române, aceasta s-a
compus din Sesiuni dedicate unor teme variate: priorităţi strategice europene, mize şi
proiecţii de securitate, România şi noua dimensiune a relaţiilor cu statele din Asia-Pacific,
America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu, Vecinătatea estică, diplomaţia economică,
asistenţa pentru românii din străinătate şi servicii consulare, managementul misiunilor
diplomatice, etc. De asemenea, a existat o sesiune plenară dedicată domnului Lamberto
Zannier – Secretar general al OSCE, sesiuni dedicate întâlnirii cu invitaţi speciali străini şi o
sesiune dedicată întâlnirii şefilor de misiune cu membri ai Comisiilor pentru politică externă
ale Parlamentului.
Reuniunea anuală a diplomaţiei române constituie un eveniment cu tradiţie a
Ministerului Afacerilor Externe, iar anul acesta are o însemnătate deosebită, datorită marcării
a 150 de ani de existenţă a acestui important minister.
La şedinţele din 4, 5 şi 6 septembrie a.c., au participat următorii 19 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), Zătreanu Dan-Radu (PD-L). Au fost absenţi motivat, următorii deputaţi: Ponta
Victor-Viorel (PSD - Prim-ministru), Voicu
Mihai Alexandru (PNL - Ministru delegat
pentru mediul de afaceri).
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