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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
1 – 4 octombrie 2012
În perioada 1 – 4 octombrie 2012, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi:
•

Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:

PLx 374 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.
51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu
opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 11 septembrie 2012 (procedură de urgenţă)
•

Aprofundarea Agendei Europene aferentă perioadei 1 – 5 octombrie 2012

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis avizarea favorabilă a proiectului de
Lege PLx 374 şi trimiterea acestuia în Plenul Camerei Deputaţilor, în forma prezentată.
Agenda de lucru europeană include organizarea de către Comisia Europeană, în cursul
acestei săptămâni, a unei Conferinţe referitoare la Mecanismul de Conectare a Europei
(MCE). La această Conferinţă participă lideri importanţi din domeniul afacerilor şi
reprezentanţi ai Uniunii Europene care discută despre Mecanismul de Conectare a Europei
care este un nou instrument propus în baza Cadrului Financiar Multianual 2014 – 2020.
Mecanismul de Conectare a Europei va finanţa proiecte care vor elimina verigile lipsă
din reţelele de transport, energetice şi digitale ale Europei. De asemenea, datorită acestui
mecanism, economia Europei va deveni mai ecologică, prin promovarea unor căi de
transport mai curate, a conexiunilor în bandă mare de viteză şi prin facilitarea energiei
regenerabile, în conformitate cu Strategia Europa 2010. În plus, finanţarea destinată
reţelelor energetice va contribui la integrarea şi mai puternică a pieţei interne a energiei, va
reduce dependenţa energetică a Uniunii Europene şi va consolida securitatea aprovizionării.
Comisia urmăreşte ca investiţiile realizate prin Mecanismul de Conectare a Europei să
acţioneze ca un catalizator pentru atragerea unior fonduri suplimentare din sectorul privat şi
public, conferind credibilitate proiectelor de infrastructură şi reducând profilurile de risc ale
acestora.
În cadrul acestei reuniuni, grupul de experţi la nivel înalt implicat în reformele structurale
ale sectorului bancar european, înfiinţat la începutul anului, urmează să îşi prezinte raportul.

În comunicarea referitoare la cea de-a doua revizuire a cadrului normativ privind
nanomaterialele, Comisia Europeană va sublinia potenţialul nanotehnologiei în
descoperirea şi generarea unor descoperiri tehnologice majore, în stimularea creşterii
economice şi în crearea de noi locuri de muncă.
De asemenea, în perioada 1 – 5 octombrie 2012, se desfăşoară la Strasbourg, sesiunea
de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Printre subiectele incluse în
agendă, se pot menţiona: respectarea angajamentelor Federaţiei Ruse faţă de Consiliul
Europei; alegeri democratice; partide politice şi reprezentarea politică a femeilor; activităţile
Organizaţiei de cooperare şi dezvoltare economică; dreptul la libertatea alegerii educaţiei în
Europa; consolidarea Spaţiului european al învăţământului superior, etc.
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Borbély László,
preşedintele Comisiei.
La şedinţele din 1, 2, 3 şi 4 octombrie a.c., au participat următorii 20 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), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu DanRadu (PDL). A fost absent motivat: Ponta Victor-Viorel (PSD - Prim-ministru).
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