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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 6 decembrie 2019 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 2-5 decembrie 2019 

 

În perioada 2-5 decembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  
 
Marţi, 3 decembrie, ora 11.15 
 
 Intâlnirea Comisiei cu delegatia Comisiei pentru armonizare cu Uniunea 

Europeană din Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia, condusă de dl 
Mehmet Kasim Gulpinar, preşedintele Comisiei 

 
Miercuri, 4 decembrie 2019 
 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 
PLx 613/2019 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
PLx 505/2019 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991 
 
PLx 508/2019 – Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării 
dreptului de vot în afara teritoriului României 

 
PLx 571/2019 – Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic 
 
PLx 574/2019 – Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic 
 
PLx 575/2019 – Proiect de Lege pentru completarea unor legi electorale 

 

Luni, 2 decembrie şi joi, 5 decembrie 2019 – Studiu individual. 
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În data de 3 decembrie a.c. doamna Biró Rozália-Ibolya, preşedintele Comisiei 
pentru politică externă a Camerei Deputatilor a avut o întâlnire cu delegaţia Comisiei 
pentru armonizare cu Uniunea Europeană din Marea Adunare Naţională a Republicii 
Turcia. La întâlnire au mai participat doamna deputat Natalia Intotero şi domnii 
vicepreşedinţi Ben-Oni Ardelean şi Horia Nasra. 

În cadrul întâlnirii s-au abordat numeroase teme de interes comun, precum şi 
modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor bilaterale dintre România şi Turcia. S-au marcat 
interesele geopolitice, geostrategice şi geo-economice comune ale celor două state, 
atât ca parteneri NATO, dar şi în perspectiva aderării Turciei la Uniunea Europeană. 

Domnul Mehmet Kasim Gulpinar, preşedintele Comisiei pentru armonizare, a 
mulţumit României pentru sprijinul constant pe care l-a oferit şi îl oferă Turciei în 
procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar şi ca aliat de încredere în cadrul NATO. 
A prezentat preocupările Turciei privind situaţia din regiune, implicarea în criza 
refugiaţilor, zonele de conflict învecinate şi lupta împotriva organizaţiilor teroriste care 
acţionează la graniţe. 

Doamna preşedinte Biro a dat asigurări delegaţiei turce privind suportul 
continuu din partea României pentru demersurile pro-europene ale Turciei, afirmând 
că soluţiile la problemele complexe trebuie să încurajeze parcursul către Uniunea 
Europeană. Totodată, a accentuat importanţa diplomaţiei parlamentare şi, prin 
extensie, a diplomaţiei economice, gama largă de subiecte, interese şi preocupări 
comune, necesitatea creşterii schimburilor comerciale dintre cele două ţări. 

Parlamentarii români şi-au exprimat aprecierea faţă de efortul susţinut al 
Turciei de soluţionare a problemelor migraţiei ilegale şi a acţiunilor de natură teroristă, 
insistând asupra nevoii unei implicări mai accentuate din partea aliaţilor NATO. Au 
evidenţiat interesele comune în probleme de securitate şi energie, nevoia de 
independenţă faţă de şantajul rusesc, necesitatea dezvoltării comerţului bilateral şi a 
fost apreciată relaţia strânsă dintre cele două state, subliniindu-se necesitatea 
dialogului şi a dezvoltării relaţiilor parlamentare dintre cele două legislative, care vor 
contribui semnificativ la dezvoltarea cooperării economice, culturale şi educaţionale 
dintre România şi Turcia. 

În data de 4 decembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

In urma prezentării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă 
au hotărât, cu majoritate de voturi şi două abţineri avizarea favorabilă a PLx 
613/2019 şi, cu unanimitate de voturi, avizarea nefavorabilă a PLx 505/2019, a PLx 
508/2019, a PLx 571/2019, a PLx 574/2019 şi a PLx 575/2019. 

La lucrările şedinţei Comisiei au participat în calitate de invitaţi: 
Ministerul Afacerilor Externe: 

Dl Secretar de Stat Dănuţ Ştefan Neculăescu 
Dna Director Alina Orosan 
Dl Iulian Ivan, responsabil pe dimensiunea de alegeri 
Dl Pietro Pavoni, ministru consilier. 

Ministerul Justiţiei:  
Dl Mihai Cucu, Jurist 
Dna Bianca Dumbravă, Consilier. 

Autoritatea Electorală Permanentă: 
Dl Vicepreşedinte Zsombor Vajda. 

Ministerul Transpoturilor, Infrastructurii şi Comnicaţiilor: 
Dl Rujoiu Eugen Daniel, Director  
Dna Parasca Raluca Florina, Consilier. 
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La şedinţele Comisiei din data de 2, 3, 4 şi 5 decembrie şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-
Oni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela 
(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD),  Dobrovie Matei-
Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena 
(PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan 
(USR),  Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU) şi Gerea Andrei Dominic 
(ALDE). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtună 
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