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Proces verbal  
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In perioada 17 - 20 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Luni, 17 octombrie, ora 16.30 
 

 Intâlnire cu Comisia pentru politică externă din Turcia 
 
Marţi, 18 octombrie 2016 

 
Ora 10.00 – Palatul Parlamentului 

 Seminar „Lideri pentru Dezvoltare” dedicat Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
 

Ora 14.00 
 Dezbaterea următorului proiect de Lege şi a iniţiativei europene: 

 
PLx 338/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 
COM (2016) 602 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European 
şi Consiliu “Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii : îmbunătăţirea 
schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor 
externe” 
 

Luni, 17 octombrie 2016, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întâlnit cu 
delegaţia Comisiei pentru politică externă din Marea Adunare Naţională a Turciei, aflată în 
vizită oficială în România. 

Au fost evocate relaţiile strategice care leagă României şi Turcia, bazate pe 
legăturile tradiţionale şi interesele pentru stabilitatea şi dezvoltarea regiunii, subliniindu-se 
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totodată multiplele sfidări cu care se confruntă aceasta – migraţie, refugiaţi, terorism, 
situaţia din Siria şi Irak, provocările sectorului energetic. 

Totodată, preşedintele Borbély şi-a exprimat speranţa că, după lovitura de stat 
eşuată, România va avea în continuare în Turcia un partener statornic, un stat democratic 
bazat pe principiile democratice ale unui stat de drept, o ţară stabilă, membră NATO şi 
partener cheie al UE, puternic ancorată în valorile europene. 
 Marţi, 18 octombrie, a avut loc la Palatul Parlamentului Seminarul „Lideri pentru 
Dezvoltare” dedicat Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, la care au fost invitaţi să participe 
reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
parlamentari, membri ai Subcomisiei pentru Dezvoltare Durabilă, ai Academiei Române, 
formatori de opinie, lideri de ONG-uri, personalităţi din mediul academic şi universitar, fiind 
reprezentate aproape 30 de instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale, 
universități și personalități ale vieții sociale. 

În cadrul prezentărilor făcute, a fost evidenţiată necesitatea revizuirii Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Durabilă, a înfiinţării Comisiei Interministeriale, sub autoritatea 
Primului Ministru. 

De asemenea, s-a subliniat necesitatea unei colaborări eficiente, la nivelul 
instituţiilor implicate în implementarea ODD-urilor, crearea de programe naţionale viabile şi 
pertinente, alocarea fondurilor aferente, organizarea de seminarii şi dezbateri pe tema 
ODD-urilor, cu participare largă, pentru a asigura o bună cunoaştere a domeniului şi a 
obiectivelor propuse şi a le conştientiza la nivelul societăţii civile.   

În încheierea lucrărilor Seminarului ”Lideri pentru Dezvoltarea Durabilă”, domnul 
Borbély László, președintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, a 
concluzionat că: „unul dintre rezultatele concrete ale conferinței care a avut loc astăzi, pe 
tema obiectivelor dezvoltării durabile, este faptul că am creat un for consultativ în care  
toate organizațiile şi instituţiile implicate, capătă un rol important. În sfera atribuțiilor  
Consiliului Consultativ se înscriu şi stabilirea noilor direcții ale domeniului dezvoltării 
durabile, precum și diferitele inițiative care vin în ajutorul punerii în practică a Declarației 
Parlamentului României privind obiectivele dezvoltării durabile”. 

Tot marţi, 18 octombrie, la începutul şedinţei Comisiei s-a propus şi aprobat 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind 
votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente (PLx 453/2016), primit pentru dezbatere şi avizare în 
procedură de urgenţă, în data de 18 octombrie a.c.. 

La dezbaterea proiectului de Lege nr. 338 a participat din partea Ministerului 
Afacerilor Interne domnul Florea Trifan, Secretar de Stat şi domnul Spiru Bărbuceanu, 
Comisar Şef, Şef birou trafic de persoane din cadrul IGPR. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 

La dezbaterea proiectului de Lege nr. 435, a participat din partea Ministerului 
Afacerilor Externe domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de Stat. 
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In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

De asemenea, membrii Comisiei au dezbătut şi iniţiativa europeană COM (2016) 
602. 

Şedinţele Comisiei a fost conduse de către domnul preşedinte Borbély László. 
 
La şedinţele Comisiei din 18, 19 şi 20 octombrie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 17 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu 
(ALDE), Pârgaru Ion (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD) şi Şcheau 
Ion (PNL).  

Au fost absenţi: Anghel Gabriela-Lola (PNL), Rizea Cristian (PSD) şi Roman 
Petre (PNL). 

 
 
      Preşedinte,               Secretar, 

 
              Borbély László                                      Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 


