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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
7-9 aprilie 2009
În perioada 7 – 9 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 7 aprilie a.c. – examinarea în primă lectură a PL.x.200 şi a amendamentelor
depuse
Miercuri, 8 aprilie a.c. , ora 10.00, Sala N. Balcescu, nivel P
¾ Dezbaterea şi adoptarea următorului proiect de Lege:
PL-x 200/2009 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
- dezbatere în procedură de urgenţă Şedinţă comună împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Joi, 9 martie a.c., orele 10.00, sala Comisiei
¾ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PL.x. 207/2009 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10
noiembrie 2008
PL.x. 218/2009 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între
Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 29 mai 2008
PL.x. 219/2009 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti, la
21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare
Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Bucureşti, la 23 ianuarie 1998
¾ Diverse

Referitor la punctul II al ordinii de zi, şedinţa comună programată pentru miercuri,
8 aprilie a.c., de la orele 10.00, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară
pentru a aprofunda prevederile Legii, precum şi a amendamentelor depuse. Solicitarea
a fost agreată de către preşedinţii Comisiilor de politică externă şi de apărare, urmând
ca dezbaterile să aibă loc la o dată ulterioară.
Astfel, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările în data de
8 aprilie, la orele 10.00 cu dezbaterea şi avizarea proiectelor de Legi cu care a fost
sesizată.
Pentru susţinerea proiectelor de Legi nr.207 şi 219 a participat, în calitate de
invitat, doamna Biştiu Elena, Secretar II, Direcţia drept comunitar din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
In ceea ce priveşte PL.x. 207 modificările aduse prin acest proiect de lege erau
necesare pentru ca Acordul să devină compatibil cu standardele comunitare datorită
calităţii României de membru UE. Clauzele esenţiale se referă la desemnarea şi
autorizarea operatorilor aerieni, revocarea şi suspendarea autorizaţiilor de operare,
siguranţa şi securitatea aviaţiei civile, precum şi soluţionarea diferendelor.
Referitor la PL.x.219, prezentul Protocol Adiţional modifică Acordul existent,
principalele modificări fiind excepţia privind limitarea acordării tratamentului
nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate în
cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau
monetară, posibilitatea impunerii de restricţii privind transferurile de capital, precum şi
introducerea unei noi clauze privind posibilitatea amendării Acordului, prin
consimţământul reciproc al părţilor contractante, dacă se va considera necesar sau
dacă evoluţia ulterioară a dreptului comunitar va impune acest lucru.
In urma prezentării celor două proiecte de Lege şi a dezbaterilor, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestora.
In ce priveşte PL.x. nr.218, domnul preşedinte Borbély László a făcut o
prezentare a actului normativ astfel, în spiritul reglementărilor NATO precum şi a
prevederilor şi întelegerilor care există în cadrul NATO Acordul de securitate cuprinde
dispoziţii referitoare la diseminarea informaţiilor clasificate, transmiterea acestora,
soluţionarea incidentelor de securitate şi a situaţiilor de compromitere a informaţiilor
clasificate, intrarea în vigoare, denunţarea ori modificarea acestuia şi a propus avizarea
favorabilă.
După dezbateri, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a acestui proiect de Lege.
La capitolul Diverse al ordinii de zi, membrii Comisiei au discutat ultimele evoluţii
post electorale din Republica Moldova şi şi-au exprimat preocuparea şi îngrijorarea faţă
de evoluţia procesului democratic din această ţară. Membrii Comisiei au convenit că
este oportun să dea o Declaraţie privind acest subiect, Declaraţie care a fost convenită
şi cu membrii Comisiei de politică externă a Senatului.
De asemenea, domnii deputaţi Marius Rogin, Buciuta Ştefan, Edler Andras şi
doamna deputat Dumitrache Cristina, care au participat în calitate de observatori la
alegerile parlamentare din Republica Moldova, 3-6 aprilie a.c., au făcut o informare
precizând că alegerile, din punct de vedere executiv, au fost corecte, nu au existat
fraude care să fie probate, precum şi faptul că au existat câteva nereguli în unele secţii
de votare cu privire la buletinele de vot.
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De asemenea, membrii Comisiei au fost informaţi despre nemulţumirea faţă de
tratamentul distant primit din partea Ambasadei României la Chişinău.
Totodată, Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
s-au întrunit în şedinţă comună, miercuri, 8 aprilie, la ora 20.00, pentru a-l audia pe
domnul Mihnea Marian Constantinescu pentru funcţia de ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al României în Republica Moldova.
In deschiderea audierilor, atât domnul preşedinte Titus Corlăţean, cât şi domnul
preşedinte Borbély László, salută nominalizarea domnului Mihnea Constantinescu,
diplomat de carieră, precum şi faptul că această numire este un semnal politic pe care
România a dorit să-l lanseze, este expresia angajamentului României ca stat faţă de
traseul european al Rep.Moldova, al cărei partener şi susţinător fidel suntem.
Domnul preşedinte Borbély a arătat că, fiind o situaţie excepţională, trebuie să
venim cu măsuri excepţionale. De asemenea, trebuie să facem tot posibilul ca ceea ce
se întâmplă în Rep.Moldova să intre pe un făgaş normal, în pofida faptului regretabil că
s-au introdus vizele.
Domnul Mihnea Constantinescu mulţumeşte pentru aprecieri şi pentru
disponibilitatea organizării acestei şedinţe într-un timp atât de scurt. Precizează că este
o situaţie de excepţie care priveşte politica externă a ţării noastre, că priorităţile sunt
readucerea acestui dialog în termeni europeni; reafirmă interesul României ca
angajamentul bunei vecinătăţi să fie continuat în parametrii europeni, că vom susţine cu
aceeaşi tărie apropierea Rep.Moldova de Uniunea Europeană; avem o agendă bogată
în termenii unei normalităţi, ne propunem să aducem această normalitate cât de curând.
In urma audierilor, domnul Mihnea Constantinescu a întrunit unanimitate de
voturi pentru avizarea favorabilă.
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din perioada 7-9 aprilie 2009
au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László.
La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din ziua de 7 aprilie a.c. au
fost prezenţi 18 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC),
Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen
Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae
(PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel
(PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin
Constantin Anton (PNL) ,Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), VoinescuCotoi Sever (PD-L), deplasare 4 deputaţi: Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan
(Minorităţi), Edler András György (UDMR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC).
La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din ziua de 8 aprilie a.c. au
fost prezenţi 22 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin
Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga
Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL),
Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu
Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC),
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana
(PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela
(PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L),
Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).
La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică externă din ziua de 9 aprilie a.c. au
fost prezenţi 21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin
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Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga
Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL),
Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu
Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC),
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana
(PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela
(PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L),
Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), absent: domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (PNL).

Preşedinte,

Secretar,

Borbély László

Popoviciu Alin
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