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PROCES VERBAL 

  al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
din perioada 21- 23 noiembrie 2017 

 
In perioada 21 - 23 noiembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 21 noiembrie, ora 12.30 
 

1. Dezbaterea pentru raport a următorului proiect de Lege: 
 

PLx 392/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind 
serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 
 

2. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 443/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 
 

PLx 445/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la 
Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului  
 

3. Diverse. 
 

 La primul punct al ordinii de zi, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a 
susţinut că iniţiativa legislativă urmăreşte eliminarea neconcordanțelor între noile modificări 
aduse de Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife. Astfel, se propune ca regimul 
de gratuitate aplicabil prin efectul legii să se extindă asupra contravalorii blanchetelor titlurilor 
de călătorie şi asupra cheltuielilor bugetare ocazionate de prestarea serviciilor consulare, în 
cazul tuturor serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare. 
 La acest proiect de Lege au fost depuse amendamente din partea dnei vicepreşedinte 
Natalia Elena Intotero (PSD), din partea dlui vicepreşedinte Ben Oni Ardelean (PNL), din 
partea dlui deputat Andrei Gerea (ALDE) şi din partea dlui deputat Matei Dobrovie (USR). 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru politică externă 
au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor până la primirea tuturor avizelor din partea 
Comisiilor avizatoare şi creionarea unui text comun pe marginea amendamentelor depuse. 

La momentul dezbaterilor au avizat proiectul de Lege Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării să avizeze acest proiect de Lege. 

La punctul doi al ordinii de zi, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului pentru 
proiectul de Lege nr.443 s-a afirmat că Acordul contribuie în mod considerabil la 
îmbunătăţirea parteneriatului care se bazează pe valorile comune ale Uniunii Europene şi ale 
Canadei, că Acordul are o structură bazată pe doi piloni, respectiv cooperarea politică privind 
chestiuni de politică externă şi de securitate de interes comun şi cooperarea sectorială 
extinsă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

In ceea ce priveşte proiectul de Lege nr.445, în prezentarea punctului de vedere al 
Guvernului s-a exprimat faptul că aderarea Ecuadorului la acordul comercial existent cu 
Columbia şi Peru consolidează cadrul juridic al relaţiilor comerciale ale Uniunii Europene, 
inclusiv ale României, cu această ţară şi facilitează comerţul şi investiţiile reciproce. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi dl Alexandru Micula, Secretar de Stat, dl 
Radu Florea, Director, dna Lavinia Toma, Director adjunct şi dna Cornelia Zeineddine, Ataşat 
diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la 
întâlnirea cu Grupul de prietenie din Indonezia, care va avea loc marţi, 28 noiembrie, orele 
10.00-11.00,  la sala de şedinţe a Comisiei. 

In zilele de 22 şi 23 noiembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La şedinţa Comisiei din data de 21 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 
17 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma 
Andreea (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache 
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), 
Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin 
Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-
Viorel (Neafiliat). 

La şedinţele Comisiei din data de 22 şi 23 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie 
Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), 
Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie 
(PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). 
Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel 
(Neafiliat). 

 
     Vicepreşedinte,                  Secretar, 
 

             Natalia Elena Intotero                                       Mirela Furtună 
 


