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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  8 şi 9 octombrie 2019 

 
În zilele de 8 şi 9 octombrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

Marţi, 8 octombrie 2019 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 347/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
(dezbatere în fond); 
 
PLx 367/2019 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului 
Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul 
român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 (dezbatere şi avizare); 

 
PLx 400/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (dezbatere şi 
avizare); 
 
PLx  383/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi 
(4) ale articolului 16, precum şi a Anexei din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile 
oficiale (dezbatere şi avizare). 
 
 
Miercuri, 9 octombrie 2019 
 

 Studiu individual asupra COMUNICARII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Comunicarea din 2019 privind politica de extindere 
a UE. 

 

alina.pop
comisii



În data de 8 octombrie a.c. membrii Comisiei au dezbătut proiectele de Lege 

aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, pentru PLx 347 

elaborarea unui Raport preliminar de adoptare, pentru PLx 367 avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege, pentru PLx 400 avizarea favorabilă, iar pentru PLx 383, având în 

vedere că Comisia raportoare a depus raportul în data de 2 octombrie, membrii 

Comisiei s-au abţinut în unanimitate. 

În prezentarea proiectului de Lege nr. 347/2019 s-a afirmat că pentru 

asigurarea punerii în aplicare eficiente de către România a sancţiunilor internaţionale 

instituite prin Rezoluţii ale Consiliului de Securitate în baza capitolului VII din Carta 

ONU, precum şi a măsurilor restrictive autonome ale UE, a fost adoptată OUG 

nr.202/2008. Aceasta asigură directa aplicabilitate şi caracterul obligatoriu la nivel 

naţional a sancţiunilor internaţionale adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, 

pentru toate subiectele de drept cărora li se adresează, inclusiv persoanelor fizice şi 

juridice de drept privat. 

De asemenea, s-a menţionat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008, în 

sensul eliminării referirilor la „Ministerul Economiei şi Finanţelor”, al actualizării 

componenţei Consiliului interinstituţional pentru implementarea sancţiunilor, precum 

şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale ale României în domeniul 

combaterii finanţării terorismului. 

În prezentarea punctului de vedere asupra PLx 367 s-a susţinut că Acordul 

conţine prevederi vizând, în principal, acordarea vizelor, fără taxe sau întârzieri, în 

favoarea funcţionarilor desemnaţi ai OIF, precum şi pentru reprezentanţii statelor 

membre/observatori OIF şi experţilor lor, membrilor personalului şi experţilor OIF şi, 

respectiv, pentru familiile acestora, în perioada exercitării funcţiilor sau a misiunilor, 

precum şi pentru orice persoană invitată de OIF pentru o misiune oficială în cadrul 

localurilor BRECO, acordarea, conform practicii, de privilegii şi imunităţi 

reprezentanţior statelor membre la reuniuni convocate de OIF, acordarea de privilegii 

şi imunităţi membrilor personalului OIF recrutat internaţional. 

Scopul Acordului este de a stabili statutul, imunităţile, privilegiile şi scutirile 

acordate, pe teritoriul României, Biroului regional pentru Europa Centrală şi de Est al 

OIF şi personalului său.  

În prezentarea punctului de vedere pentru PLx 400 cu privire la dispoziţiile 

privind Ministerul Afacerilor Externe s-a afirmat că au fost asigurate fondurile 

necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a ministerului, până la finele anului, 



precum şi că au fost alocate fonduri pentru pregătirea alegerilor prezidenţiale în 

străinătate din această toamnă. 

În ceea ce priveşte PLx 383, membrii Comisiei au luat act de faptul că Comisia 

raportoare a depus raportul în data de 2 octombrie şi supus la vot pentru avizare nu 

s-a înregistrat niciun vot pentru, niciun vot împotrivă, membrii Comisiei abţinându-se 

în unanimitate. 

Au fost prezenţi la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, dl Radu Canţăr, 

Subsecretar de Stat, dl Ioan Cosmin Octavian, Director, dna Alina Catană şi dna 

Cornelia Zinneide din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi dna Dudaş 

Mariana, Şef serviciu din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

În data de 9 octombrie a.c. membrii Comisiilor pentru politică externă au avut 

studiu individual asupra COMUNICARII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 

Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE (COM (2019) 260). 

La şedinţa Comisiei din data de 8 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie 

Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela 

(PSD), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-

Victor (Minorităţi Naţionale), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria 

(PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 

absenţi: Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae 

(PRO EU), Gerea Andrei Dominic (PRO Europa) şi Intotero Natalia-Elena (PSD-

Guvern). 

La şedinţa Comisiei din data de 9 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie 

Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-

Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Kelemen Hunor 

(UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu 

Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO 

EU), Gerea Andrei Dominic (PRO Europa) şi Intotero Natalia-Elena (PSD-

Guvern). 

 

Preşedinte, 

 

Biró Rozália-Ibolya 
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