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În perioada 11–12 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

• Întrevedere cu un grup de diplomaţi afgani, la solicitarea Institutului 
Diplomatic Român 

• Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
PL-x 265/2014 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia 

privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 

noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 

2014 

PL-x 266/2014 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia 

mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe 

uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009. 

Întâlnirea cu diplomaţii afgani s-a realizat la solicitarea Institutului Diplomatic 

Român. În cursul discuţiilor, s-a făcut o trecere în revistă a relaţiei bilaterale, diplomaţii 

afgani fiind interesaţi de aflarea unor detalii specifice cu privire la modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului parlamentar din România, activitatea legislativă, modul în care 

Comisia pentru politică externă influenţează şi orientează activitatea MAE, modul de 

interacţiune cu Preşedinţia, cu Ministerul de Externe şi Cabinetul Primului Ministru. 

De asemenea, s-a subliniat că Comunitatea Internaţională va continua să sprijine 

evoluţiile pozitive din Afganistan, prin furnizarea asistenţei necesare pe durata deceniului 

de tranziţie şi dezvoltare 2015 – 2025, atât timp cât partea afgană îşi va onora 

angajamentele asumate. 

Protocolul nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale (PL-x 265/2014) vizează includerea în Preambulul Convenţiei, a unei 
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referiri la principiul subsidiarităţii şi a unei marje de apreciere, modificarea condiţiilor de 

vârstă pentru judecătorii Curţii, modificarea condiţiilor privind desesizarea Camerei în 

favoarea Marii Camere, prin eliminarea posibilităţii părţilor de a se opune desesizării, 

reducerea la 4 luni a termenului de sesizare a Curţii şi modificarea criteriului de 

admisibilitate privind prejudiciul minim. 

Semnarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva 

poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat (PL-x 266/2014) arată preocuparea 

statelor semnatare, inclusiv  România, de a reduce impactul antropic, prin adoptarea celor 

mai adecvate măsuri de protecţie şi conservare a ecosistemului Marea Neagră. 

Protocolul tratează aspecte percum impactul trasfrontalier, evaluarea impactului de 

mediu, schimbul de informaţii, participarea publicului la decizia de mediu. 

Pentru prezentarea şi susţinerea iniţiativelor legislative, au fost invitaţi, la şedinţele 

Comisiei, domnul Bogdan Aurescu – secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi 

domnul Pasztor Sandor – secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi 

piscicultură din Ministerul Mediului. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei pentru politică 

externă au hotărât avizarea favorabilă a celor două proiecte de Lege, respectiv, PL-x 
265/2014 şi PL-x 266/ 2014. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele 

Comisiei. 

La şedinţele din zilele de 11 – 12 iunie a.c., au participat următorii 26 deputaţi: 

Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), Popoviciu 
Alin Augustin Florin (PDL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-Laurenţiu 

(PNL), Anasatase Roberta Alma (PDL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan 

(PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel 
(neafiliat), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), 

Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), 
Pârgaru Ion (PNL), Ponta Victor Viorel (PSD), Rizea Cristian (PSD), Stroe Ionuţ 
Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD).  

 
        

                       Preşedinte,                       Secretar, 
 

 
                      Borbély László                      Tocuţ Dan-Laurenţiu 


