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SINTEZA 

  lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
din perioada 19-22 iunie 2017 

 
 

In zilele de 19, 20 şi 22 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 224/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 4 august 2016 
 
PLx 229/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2016 
 

 Diverse. 
 

În şedinţa Comisiei din data de 19 iunie au fost prezentate concluziile Conferinţei 
regionale pentru Europa Centrală şi de Est cu tema “Promovarea legilor eficiente care să 
pună capăt violenţei împotriva femeilor”, care a avut loc în perioada 12-14 iunie 2017, la 
Palatul Parlamentului. 

S-a afirmat că la conferinţă au participat reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, ai 
instituţiilor guvernamentale, ONG-uri, experţi din domeniu din 20 de ţări, numărul total de 
participanţi ridicându-se la 160 persoane.  

Concluziile dezbaterilor, a grupurilor de lucru s-au concretizat într-un document final 
precum şi un plan de acţiune a delegaţiilor naţionale.  

De asemenea, s-a afirmat că la planul de acţiune a României încă se lucrează şi va fi 
prezentat în viitorul apropiat. 

În şedinţa Comisiei din data de 20 iunie membrii Comisiei au dezbătut şi avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege nr.224 precum şi proiectul de Lege 
nr.229 . 
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A participat la şedinţă în calitate de invitat domnul Cristian Cap-Alb, Director în cadrul 
Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS). 

În ziua de 22 iunie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

La şedinţele Comisiei din data de 19, 20 şi 22 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie 
Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (PSD), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Constantin Daniel (Neafiliat), Coste Marina-Adelina 
(PSD-concediu), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale - deplasare), Gerea Andrei 
Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (PSD). 

 
 

      Vicepreşedinte,                  Secretar, 
 

               Natalia Elena Intotero                                        Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


