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 În perioada 12-14.02 a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 PL-x 8 proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie între 

România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în 

proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut 

(Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate 

„C.F.R.” S.A.) între Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. şi 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 

până la 175.000.000 euro – procedură de urgenţă; 
 PL-x 12 proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC 

– Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, 

la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011, la 

Zagreb – sesizare în fond; 
 PL-x 13 proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional 

Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, 

încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 
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martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la 

Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal 

la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică 

(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro); 

 PL-x 21 proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a 

Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica 

Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 

2012; 

 COM(2012)600 „Strategia de extindere şi principalele provocări în 

perioada 2012-2013” – sesizare în fond. 

Pentru prezentarea şi susţinerea proiectelor de lege cu care a fost 

sesizată Comisia pentru politică externă au fost invitaţi să participe la şedinţele 

Comisiei reprezentanţi ai ministerelor de resort. Astfel, au fost prezenţi domnul 

Radu Podgoreanu, secretar de stat-Ministerul Afacerilor Externe, domnul Vasile 

Costea, secretar de stat-Ministerul Apărării Naţionale, doamna Elena Dumitru, 

secretar de stat-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climaterice şi doamna Diana 

Blându, şef serviciu-Ministerul Finanţelor Publice. 

În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectelor de Lege PL-x 8, PL-x 13 şi PL-x 21. 

Pentru proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC – 

Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 

2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb, în redactarea 

Raportului s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

- RACVIAC, denumit iniţial Centrul Regional de Asistenţă pentru 

Implementarea şi Verificarea Controlului Armamentelor, 

reprezintă o iniţiativă a Pactului de Stabilitate pentru Europa de 

Sud-Est, având ca scop facilitarea cooperării statelor din regiune 

în domeniul securităţii; 

- România participă la activităţile acestui Centru de la constituirea 

sa, în octombrie 2000, iar participarea s-a concretizat prin 

deţinerea unor posturi în cadrul personalului internaţional al 

acestuia. 
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- În contextual evoluţiilor mediului de securitate, a reieşit 

oportunitatea redefinirii rolului Centrului şi necesitatea încheierii 

de către statele participante a unui nou Acord, care să definească 

statutul RACVIAC. 

- La 14 aprilie 2010, a fost adoptat un nou Acord privind “RACVIAC 

– Centrul pentru cooperare în domeniul securităţii”, care prevede 

transformarea fostului Centru Regional de Asistenţă pentru 

Implementarea şi Verificarea Controlului Armamentelor – 

RACVIAC într-o organizaţie cu profil academic, non-profit, cu 

caracter regional. 

- Cheltuielile legate de participarea României la activităţile 

RACVIAC urmează să fie suportate din Bugetul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

- Pentru România, continuarea participării la activităţile RACVIAC 

reprezintă un avantaj şi o valoare adăugată pentru ansamblul 

politicii externe regionale a ţării noastre. 

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 

RACVIAC – Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, 

la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb, 

membrii Comisiei pentru politică externă au decis, cu majoritate de voturi, (20 de 

voturi pentru şi 3 abţineri) redactarea unui Raport de admitere, cu 

amendamente, conform anexei ataşate. 

După examinarea COM(2012)600 „Strategia de extindere şi principalele 

provocări în perioada 2012-2013” – sesizare în fond, împreună cu Comisia 

pentru afaceri europene, s-a decis supunerea la vot. Astfel, cu unanimitate de 

voturi, membrii Comisiei au hotărât redactarea unui proiect de opinie. 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Borbély László, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţele din 12-14 februarie a.c. au participat 23 deputaţi: Borbély 
László  (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Comşa Cornel-George (PP-

DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ion 

(PDL), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), 

 3



Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi Naţionale), Hellvig 

Eduard-Raul (PNL), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD),  
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad 

(PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu-Manea (PDL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PD-L), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin 

(PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD).   
 

 

 
 

          Preşedinte,            Secretar, 
 
 
                  Borbély László              Tocuţ Dan-Laurenţiu 
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