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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 9 – 11 februarie 2016 
 

In zilele de 9 şi 11 februarie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă şi-au 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 9 februarie 2016 
 
Ora 11.00 

Participare a membrilor Comisiei la Seminarul regional privind cadrul decenal al 
programelor privind consumul şi  producţia durabile, organizat de către Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, la Palatul Parlamentului, 9-10 februarie a.c., Sala Nicolae 
Iorga 

 
 

 Dezbaterea şi avizarea următorului  proiect de Lege: 
 

PLx 3/2016 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei 
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum 
a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii 
Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind 
privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva 
la 18 martie 2004. 
 
 

În zilele de 9 şi 10 februarie a.c., la Palatul Parlamentului, a avut loc a 2-a Reuniune 
Est-Europeană privind Cadrul decenal al programelor de consum şi producţie durabile, 
organizată de către Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, în parteneriat cu Camera Deputaţilor. 

In prima zi a reuniunii a fost prevăzută în program o sesiune dedicată „Rolului activ al 
parlamentelor naţionale în construirea voinţei politice privind implementarea Cadrului decenal 
al programelor de consum şi producţie durabile, care a fost prezidată de către domnul 
preşedinte Borbély László. 

 

adi.mares
Original



 2
 

Cu ocazia prezidării lucrărilor segmentului parlamentar, domnul preşedinte Borbély a 
subliniat importanţa Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă şi necesitatea ca parlamentele 
naţionale să se implice activ în crearea cadrului adecvat pentru monitorizarea implementării 
acestora. Domnia sa a remarcat că, actualul context global, marcat de conflicte în curs din 
diferite regiuni, aduce noi provocări, față de cele clasice precum schimbările climatice,  în 
gândirea politicilor în materia dezvoltării durabile. Totodată, educația și stilul de viață în 
abordarea acestor obiective, au fost menţionate ca aspecte de importanță crucială pentru 
succesul implementării. 

În context, domnul Borbély a anunțat faptul că, în perioada 18-19 aprilie 2016, Camera 
Deputaţilor va organiza, în parteneriat cu Uniunea Interparlamentară, un seminar regional 
dedicat noilor obiective, o continuare a seminariilor iniţiate în anii precedenţi şi cea mai bună 
dovadă a rolului de lider regional al Parlamentului României în abordarea responsabilă a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în gestionarea eficientă a resurselor şi a protecţiei 
mediului. 

In aceeaşi zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege aflat pe ordinea de zi şi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. 

 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl Borbély László, preşedintele Comisiei. 

La şedinţae Comisiei din 9 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 
deputaţi: Borbély László (UDMR), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (ALDE), Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel 
Gabriela-Lola (Neafiliat), Balan Ioan (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa 
Cornel-George (Neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Geantă Florian Daniel (Grupul Progresist), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea 
Manuela (PSD), Pârgaru Ion (Grupul Progresist), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-
Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL).  

Au fost absenţi domnii deputaţi: Intotero Natalia-Elena (PSD, deplasare), Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL, deplasare),Victor-Viorel Ponta (PSD) şi Şcheau Ion (PNL, CO). 

 

La şedinţa Comisiei din 11 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 20 
deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad 
(PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), Tudorache 
Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (Neafiliat), Balan Ioan 
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), Enea 
Constantin-Cosmin (PSD), Geantă Florian Daniel (Grupul Progresist), Militaru Lucian 
(PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (Grupul Progresist), Rizea Cristian (PSD), 
Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL) şi Şcheau Ion (PNL).  

Au fost absenţi domnii deputaţi: Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale, deplasare) şi 
Victor-Viorel Ponta (PSD). 

 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 

               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 


