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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 9 – 11 februarie 2021 
 

În perioada 9 – 11 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 PLx 1/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

 PLx 40/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de 
aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare 
şi şedere pe teritoriul României; 

 PLx 56/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat 
gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian 
Crisis Management, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte. 

La data de 9 februarie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectelor 
de Lege aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 1/ 2021, doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar 
de stat ]n Ministerul Afacerilor Externe, a susținut că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare instituirea unor măsuri de înfiinţare, organizare şi 
reorganizare a ministerelor şi structurilor din subordinea Guvernului pentru 
asigurarea funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, așa cum a 
fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 31/2020. Astfel, în subordinea 
Ministerului Afacerilor Externe se înființează Centrul E uro-Atlantic pentru 
Reziliență, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
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personalitate juridică care va urmări și promova obiectivele NATO, UE și ale 
României, în domeniu, prin facilitarea unui răspuns cuprinzător la nivel 
guvernamental și al societății. Reziliența se referă și la capacitatea de a 
promova procese sustenabile, coerente și democratice în ceea ce privește 
coordonatele geo-strategice, strategiile naționale în diferite domenii și 
politicile publice. 

Totodată, conform Organizației Tratatului Nord-Atlantic, reziliența 
reprezintă o responsabilitate a fiecărui stat membru de a-și consolida 
capacitatea pentru a face față sau pentru a se redresa cu ușurință după o 
situație de criză, inclusiv prin dezvoltarea colaborării civil-militare. 

De asemenea, în conformitate cu Strategia Națională de Apărare a 
Țării 2020-2024, conceptul de reziliență a României este abordat în dublă 
cheie: capacitatea inerentă a entităților-indivizi, comunități, regiuni, stat – de 
a rezista și a se adap ta la evenimente violente, cauzatoare de stress, șoc, 
dezastre, pandemii sau conflicte și capacitatea acestor entități de a reveni cu 
celeritate la o stare funcțională, de normalitate. 

În ceea ce privește PLx 40/2021, invitații au susținut că proiectul de 
Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de aplicare a 
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în 
materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul 
României. Prin proiect este se urmărește  stabilirea categoriilor de persoane 
care urmează să intre în domeniul de aplicare. Astfel, sunt avuţi în vedere 
cetăţenii britanici care se află în România şi continuă să aibă reşedinţa pe 
teritoriul României după încheierea perioadei de tranziţie, membrii familiilor 
acestora care îi insoţesc pe cetăţenii britanici sau care se alătură acestora 
ulterior încheierii perioadei de tranziţie, în cazul în care aveau calitatea de 
membri de familie înainte de încheierea acestei perioade, precum şi copiii 
născuţi sau adoptaţi după încheierea perioadei de tranziţie. 

Referitor la PLx 56/2021, doamna secretar de stat Gîtman a 
evidențiat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă 
dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian 
Crisis Management), precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994. Fondurile necesare cotizaţiei anuale se asigură de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limita fondurilor aprobate 
prin legile bugetare anuale. Achitarea cotizaţiei anuale se va face în baza 
prezentului act normativ. 

România a aderat la acest Centru, la 1 iulie 2020 alături de Cehia, 
Ungaria și Letonia, numărul de membrii  fiind de 18 state participante. Ca 
urmare a aderării, statele membre au obligația de a achita o cotizație anuală 
de participare în valoare de 20.000 de euro, începând cu anul 2021, care 
trebuie achitatâ până la 28 februarie 2021. Aceasta va fi efectuată din 
bugetul aprobat MAE pe anul aferent acesteia. 

În urma prezentării făcute de invitați şi a dezbaterilor, membrii 
Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a celor trei proiecte de Lege. 



În ședința din 9 februarie 2021, membrii Comisiei au luat notă de 
decizia Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) 
privind desemnarea domnului Albișteanu Mi hail în funcția de secretar al 
Comisiei și au votat, în unanimitate, alegerea menționată. 

Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, 
Secretar de Stat și  din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Anca 
Marin, consilier juridic, Inspectoratul General pentru imigrări.  

În zilele de 10 și 11 februarie 2021 , membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual. 

La şedinţa Comisiei din data de 9 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, atât fizic cât și online, un număr de 12  deputaţi: Biró Rozália-
Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), 
Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța USR 
PLUS) – înlocuit de domnul Fălcoi Nicu (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul deputat Gál Károly 
(UDMR). 

În zilele de 10 și 11 februarie 2021  şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache 
Daniel (PSD). 

 

 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                 Stroe Ionuț Marian 
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