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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 28-31 octombrie 2019 

 

În perioada 28-31 octombrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Audierea dlui Bogdan Aurescu pentru funcţia de ministru al afacerilor 

externe, şedinţă comună 
 
 Dezbaterea în fond a următoarelor proiecte de Lege: 

 
 
PLx 429/2019 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind 
Statutul Corpului diplomatic şi consular al României; 
 
PLx 440/2019 – Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa 
cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului; 
 
PLx 448/2019 – Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a 
procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene. 
 
 Diverse. 

 

În data de 28 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra programului de guvernare, capitolul Afaceri externe, în 
vederea audierii dlui Bogdan Aurescu pentru funcţia de ministru al afacerilor externe. 

În data de 30 octombrie, membrii Comisiilor pentru politică externă şi cei ai 
Comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
s-au întrunit, în şedinţă comună, pentru audierea dlui Bogdan Aurescu pentru funcţia 
de ministru al afacerilor externe. 

În urma prezentării obiectivelor mandatului şi a răspunsurilor la întrebările 
adresate, membrii celor patru Comisii au hotărât cu 31 voturi pentru, 3 voturi 
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împotrivă şi 2 abţineri, avizarea favorabilă a candidatului propus pentru funcţia de 
ministru al afacerilor externe. 

În data de 30 octombrie, în şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică 
externă au dezbătut proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, redactarea unui Raport de adoptare pentru PLx 429/2019, cu 
amendamente respinse, redactarea unui Raport preliminar de respingere pentru PLx 
440/2019, precum şi redactarea unui Raport preliminar de respingere pentru 
PLx448/2019. 

 A fost prezent la şedinţa Comisiei, în calitate de invitat, dl Victor Alexandru 
Micula, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe. 

În ziua de 31 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La punctul Diverse al ordinii de zi membrii Comisiei au hotărât să solicite 
Decizia Comitetului Liderilor din data de 18 septembrie a.c. referitoare la 
nominalizarea doamnei deputat Gabriela-Maria Podaşca pentru funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă. 

La şedinţa Comisiei din data de 30 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU- înlocuit de dl 
deputat Damian Florea), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero 
Natalia-Elena (PSD- înlocuită de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel Marian), Podaşcă 
Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD- înlocuit de doamna deputat 
Dobrică Ionela Viorela), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Nasra 
Gabriel Horia (PSD) şi Kelemen Hunor (UDMR). 

La şedinţa Comisiei din data de 28 şi 31 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-
Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 
(ALDE), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Nasra Gabriel 
Horia (PSD), Bănicioiu Nicolae (PRO EU) şi Intotero Natalia-Elena (PSD). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mihai Culeafă 
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