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In ziua de 15 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 15/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la 
Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 
noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012  
 
PLx 16/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-
ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti 
 
PLx 17/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare 
consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 
 
PLx 18/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016 
 
PLx 19/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 
2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 
semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 
PL-x nr. 338/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – analiza noului punct de vedere al 
Guvernului   
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alina.pop
Original



 2

In 15 februarie 2017, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţie, Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor Publice, membrii 
Comisiei pentru politică externă au dezbătut proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi. 

La primul punct al ordinii de zi,  PLx 15, în prezentarea făcută de către dna Viviana 
Onaca, Director al Direcţiei de drept internaţional şi cooperare judiciară din cadrul Ministerului 
Justitiei, s-a menţionat expres faptul că proiectul de Lege de referă la ratificare şi nu la 
modificarea Protocolului. Cel de-al treilea Protocol adiţional a fost elaborat ca o consecinţă a 
faptului că, deşi persoanele în cauză consimt la predarea lor în vederea extrădării, într-un 
număr mare de cazuri, procedura prevăzută de către Convenţie este una îndelungată. In 
acest sens, Protocolul stabileşte că extrădarea în forma simplificată se poate face pe baza 
informaţiilor incluse într-o cerere de arestare provizorie. De asemenea, foarte important este 
consimţământul persoanei solicitate, care poate fi determinant pentru desfăşurarea procedurii 
de extrădare în statul solicitat, acesta fiind fundamental în cadrul procedurii simplificate de 
extrădare şi trebuie să fie voluntar, conştient şi în deplină cunoştinţă a consecinţelor juridice 
ale acestuia.  

De asemenea, este important de menţionat faptul că consimţământul nu privează 
partea solicitată de posibilitatea de a invoca un motiv de refuz prevăzut de Convenţia privind 
extrădarea. Astfel, în cazurile de extrădare simplificată şi în ceea ce priveşte relaţia dintre 
regula specialităţii şi consimţământul persoanei, statul este suveran în aplicarea regulii 
specialităţii, reglementată în art.14 din Convenţie. 

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
La punctul doi al ordinii de zi, PLx 16, dna Cristina Manda, Subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a susţinut că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare patrularea comună în vederea realizării unor obiective precum asigurarea 
controlului respectării regimului juridic al frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei 
ilegale şi a infracţiunilor conexe acesteia, descoperirea şi reţinerea persoanelor care au trecut 
sau au încercat să treacă frontiera de stat ilegal, a celor implicate în racolarea, îndrumarea 
sau călăuzirea unei sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, 
verificarea persoanelor şi a mijloacelor de transport care se află în zona de competenţă, 
supravegherea în teren a zonelor care pot fi utilizate pentru trecerea ilegală a frontierei de 
stat, schimb de experienţă în domeniul asigurării supravegherii frontierei de stat. 

Dna Subsecretar de stat a menţionat că prin realizarea patrulării comune se doreşte 
dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate şi asigurarea securizării frontierei de stat româno-
ucrainene, în scopul dezvoltării conlucrării în sfera managementului integrat al frontierei. 

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, PLx 17, domnul Alexandru Micula, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a susţinut că Acordul supus dezbaterii este un acord 
mixt, ratificat atât de către Parlamentul European, cât şi de parlamentele statelor membre UE, 
a afirmat că ratificarea acestui acord aduce certe avantaje României cu privire la influenţa 
pozitivă asupra schimburilor comerciale, a investiţiilor străine în România, precum şi 
importanţa relaţiilor bilaterale cu Kazahstanul, având ca element primordial componenta 
energetică. 

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
La puntul 4 al ordinii de zi, PLx 18, dna Oana Ciurea, Şef serviciu în cadrul Ministerului 

Finanţelor, a afirmat că noul acord reglementează cotele de impunere, impozitarea veniturilor 
sub formă de salarii şi pensii, a veniturilor obţinute de profesori, cercetători, studenţi, artişti de 
spectacol şi sportivi, precum şi a veniturilor obţinute din valorificarea capitalului. A mai 
susţinut că Acord reglementează şi aspecte referitoare la schimbul de informaţii din domeniul 
fiscal, metodele de eliminare a dublei impuneri asupra aceluiaşi venit, nediscriminarea, 
procedura amiabilă prin care autorităţile competente ale celor două state contractante pot 
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soluţiona unele aspecte legate de aplicarea noului acord, precum şi faptul că respectă 
legislaţia în vigoare. 

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, PLx 19, reprezentantul Ministerului Finanţelor a afirmat că 

potrivit protocolului modificările pe care le aduce Convenţiei se referă la actualizarea tipurilor 
de impozite prevăzute de convenţie, a definiţiilor celor două state contractante şi ale 
autorităţilor competente în aplicarea prevederilor, precum şi modificarea articolului din 
convenţie referitor la schimbul de informaţii în domeniul fiscal în sensul includerii unor 
prevederi prin care se creează posibilitatea efectuării unui schimb extins de informaţii în 
domeniul fiscal, inclusiv în cel bancar, ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii. De 
asemenea, a menţionat că sunt incluse în convenţie noi prevederi care vizează asistenţa în 
colectarea impozitelor şi posibilitatea de modificare a convenţiei prin protocoale separate care 
vor face parte integrantă din convenţie. 

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 6 al ordinii de zi, PLx 338/2016, membrii Comisiei au luat act de noul punct 

de vedere al Guvernului şi au hotărât, cu unanimitate, dezbaterea proiectului de Lege 
săptâmâna viitoare. 
 

 
 
         Preşedinte,                 Secretar, 
 

              Biró Rozália-Ibolya                                      Mirela Furtună 
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