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24 – 26 septembrie 2013  
 

În perioada 24 – 26 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările şedinţelor, având următoarea Ordine de zi: 
  

• Dezbaterea şi avizarea  următorului proiect de Lege: 
 
PLx 301 –proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de 
scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la Paris la 1 august 2011 şi 
la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 
2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3  
alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 19 ianuarie 2006 
(procedură de urgenţă) 
 

• Studierea următoarelor documente transmise de Instituţiile UE, cu 
care a fost sesizată Comisia: 

 
COM (2013) 509/ [E67-s 2013] – Propunere de Decizie  a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind Anul european pentru dezvoltare (2015) – 
(examinare subsidiaritate); 

COM (2013) 522 / [E 71-s/2013] – Propunere de Regulament a Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al 
Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (examinare 
subsidiaritate); 

COM (2013) 542 / [E 75/ 2013] – Către un sector al apărării şi al securităţii 
mai competitiv şi mai eficient. (examinare fond). 

Adu
Comisii



 
  

Referitor la COM (2013) 509/ [E67-s 2013] – Propunere de Decizie  a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european pentru 
dezvoltare (2015), aceasta urmăreşte desemnarea anului 2015 drept „Anul 
european al dezvoltării”, şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la valoarea 
adăugată a unei dimensiuni europene în cooperare, având în vedere 
interdependenţa globală şi evoluţia politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. 

Referitor la COM (2013) 522 / [E 71-s/2013] – Propunere de Regulament a 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene, aceasta face referire la contextul noului cadru financiar 
multianual pentru perioada 2014 – 2020. Propunerea de Regulament 
completează recenta propunere comună a Comisiei şi a Înaltului Reprezentant 
referitoare la modalităţile de punere în aplicare a clauzei de solidaritate ca unul 
dintre principalele instrumente ale Uniunii pentru aplicarea respectivei dispoziţii 
din Tratat.  

Referitor la COM (2013) 542 / [E 75/ 2013] – Către un sector al apărării şi 
al securităţii mai competitiv şi mai eficient, (examinare fond), această 
Comunicare este rezultatul activităţii Grupului operativ al Comisiei pentru 
industria apărării, creat în 2011, cu obiectivul de a consolida sectorul apărării, 
prin mobilizarea tuturor politicilor relevante ale UE, Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) şi Agenţia Europeană de Apărare (AEA). 

La şedinţele din zilele de 24, 25 şi 26  septembrie a.c., au participat 
următorii 25 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Roman Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu 
(PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu 
Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian 
(PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion 
(PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-Florin 
(PDL), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion 
(neafiliat), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). 

 
        
Preşedinte,               Secretar, 
 

                     
         Borbély László                Tocuţ Dan-Laurenţiu 

 


