Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA

Bucureşti, 25 octombrie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 23 - 25 octombrie 2018
În perioada 23-25 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 23 octombrie a.c.
Ora 11.00
¾ Întrevedere cu Grupul Parlamentar de Prietenie cu Republica Turkmenistan
Ora 12.15
¾ Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 543/2018 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect
privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la
1 august
2018.
Marţi, 23 octombrie, membrii Comisiei pentru politică externă au avut o
întrevedere cu delegaţia Grupului parlamentar de prietenie din Turkmenistan, condusă
de domnul Yusupguly Eshayev, preşedintele Grupului şi preşedinte al Comisiei
parlamentare pentru drepturile omului. La întrevedere a mai participat şi domnul
deputat Antal István, preşedintele Grupului de prietenie din Parlamentul României.
În intervenţia sa, doamna preşedinte Rozália Biró a apreciat importanţa majoră
a colaborării dintre Grupurile de prietenie şi Comisiile de specialitate din cele două
parlamente, gama largă de subiecte şi preocupări comune, necesitatea dialogului şi a
relansării relaţiilor dintre cele două legislative, care vor contribui semnificativ la
dezvoltarea cooperării economice, culturale şi educaţionale dintre România şi
Turkmenistan.
De asemenea, a mai propus iniţierea unui demers parlamentar comun,
împreună cu legislativele din Georgia şi Azerbaidjan, care să sprijine proiectele
energetice şi de infrastructură pe care le au cele 4 ţări la Marea Neagră.
"Proiectul comun, care îşi propune crearea unei rute de transport intermodal
între Europa Centrală / de Nord şi Caucazul de Sud / Asia Centrală / regiunea AsiaPacific, va folosi facilitatea oferită de porturile Turkbaşi (Turkmenistan), Batumi, Poti
(Georgia), Baku (Azerbaidjan) şi Constanţa (România), care oferă o variantă de
transport cu cheltuieli reduse şi transport rapid, va contribui la creşterea
oportunităţilor de colaborare între cele patru ţări. Din portul Constanţa, prin canalul
Dunăre-Marea Neagră, am putea asigura legătura fluvială cu Europa Centrală şi de
Nord" - a precizat doamna preşedinte Biró.
Cele două delegaţii au remarcat necesitatea dezvoltării comerţului şi
investiţiilor, subliniind că este nevoie de mai multă cunoaştere, de contacte
interumane. Partea turkmenă va organiza în cursul lunii noiembrie, o expoziţie a
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porturilor tradiţionale turkmene în Parlamentul României. S-a marcat pe rolul
turismului şi al universităţilor, al comunităţilor locale, ca o modalitate de întărire a
cunoaşterii reciproce şi de dezvoltare a relaţiilor bilaterale.
A fost convenită nevoia de intensificare a relaţiilor parlamentare, adresându-se
invitaţii pentru Comisiile de politică externă şi pentru cele dedicate drepturilor omului
şi egalităţii de gen de a stabili contacte mai aprofundate.
Tot marţi, 23 octombrie, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut
şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege nr.543.
In prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că Proiectul de
Lege vizează îmbunătăţirea rezilienţei în caz de dezastre şi a infrastucturii de răspuns
în situaţii de urgenţă, precum şi întărirea capacităţii instituţionale pentru reducerea
riscurilor de dezastre şi adaptarea la schimbările climatice.
Proiectul de Lege cuprinde, în principal, următoarele componente îmbunătăţirea
rezilienţei seismice la dezastre şi a infrastructurii de răspuns în caz de urgenţă,
îmbunătăţirea capacităţii instituţionale pentru planificarea investiţiilor de reducere a
riscurilor, precum şi managementul proiectului.
De asemenea, s-a precizat că proiectul va fi coordonat de Ministerul Afacerilor
Interne, implementarea va fi realizată de Unitatea de Implementare a Proiectului din
cadrul IGSU şi va fi utilizat pentru investiţii structurale, respectiv reabilitarea a 35 de
clădiri (gărzi de pompieri, centre de comandă s.a.) care sunt într-o stare avansată de
degradare şi nu prezintă siguranţă pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în
aceste locaţii.
Totodată, s-a menţionat că costul proiectului este de 50 milioane euro şi va fi
finanţat 100% din împrumut. Împrumutul este acordat pe o perioadă de până la 8 ani,
rambursarea efectuându-se în 4 rate de capital semi-anuale, de la bugetul de stat prin
Ministerul Finanţelor Publice. Acest împrumut face parte dintr-o serie de împrumuturi,
primul împrumut a fost de 400 milioane euro, umbrelă pentru statul român, iar pe
lângă acest împrumut urmând alte două de 50 milioanele euro, respectiv 40 milioane
euro pentru Jandarmerie şi Poliţie.
Au participat la lucrările şedinţei Comisiei, în calitate de invitaţi, dna Boni Cucu,
Director General şi dna Monica Iosif, Consilier superior din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, dl Col. Marian Ilie, Şef implementare proiecte şi dl Ghinea Bogdan
Gabriel din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
În zilele de 24 şi 25 octombrie membrii Comisiei au avut studiu individual
asupra COM (2018) 647 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIUL EUROPEAN,
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un actor mai puternic pe plan mondial: un
proces mai eficient de luare a deciziilor pentru politica externă şi de securitate a UE.
La şedinţele Comisiei din data de 23, 24 şi 25 octombrie şi-au înregistrat
prezenţa un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Nasra Gabriel
Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Cosma
Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina
(PSD), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie
(PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNLdeplasare), Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma
(PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Ganţ Ovidiu-Victor
(Minorităţi Naţionale-deplasare), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero NataliaElena (PSD - Guvern) şi Tomac Eugen (PMP).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

