Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA

Bucureşti, 25 octombrie 2018
SINTEZA
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 cadrul întrevederii a fost evidenţiată 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.
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
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, adresânduse invitaţii pentru Comisiile de politică externă şi pentru cele dedicate drepturilor
omului şi egalităţii de gen de a stabili contacte mai aprofundate.
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Tot marţi, 23 octombrie, membrii Comisiei pentru politică externă au
dezbătut proiectul de Lege nr.543.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
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,
în vederea dezbaterii ulterioare.
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 (PNL-deplasare), 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 Natalia-Elena (PSD - Guvern) şi Tomac Eugen (PMP).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

