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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 27 februarie – 1 martie 2018
În perioada 27 februarie – 1 martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 27 februarie, orele 10.00-12.00, Aula Academiei (Calea Victoriei
nr.125)
¾ Românii de pretutindeni. Realităţi şi aspiraţii. Eveniment organizat de
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Academia Română
Miercuri, 28 februarie, după votul final
¾ Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 28/2018 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de
cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica
Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles
¾ Diverse.
Joi, 1 martie a.c.
¾ Informare asupra Notei Secretarului General referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003
privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României.
În şedinţa din 28 februarie, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a
susţinut că Acordul defineşte principiile şi obiectivele dialogului Uniunea Europeană Cuba, urmărindu-se îmbunătăţirea dialogului politic, a cooperării şi dezvoltarea unor
acţiuni comune în sferă multilaterală. Acordul este conceput pe trei piloni: dialogul
politic, cooperarea şi dialogul privind politicile sectoriale, comerţul şi cooperarea
comercială.
S-a menţionat că în zona dialogului politic, dispoziţiile relevante acoperă mai
multe domenii de politică, inclusiv drepturile omului, armele de calibru mic şi
armamentul uşor, dezarmarea şi neproliferarea armelor de distrugere în masă,

terorismul, infracţiunile grave de interes internaţional, măsurile coercitive unilaterale,
combaterea producţiei, traficului şi consumului de droguri ilicite, combaterea
discriminării rasiale, xenofobiei şi a intoleranţei asociate acestora.
În ceea ce priveşte pilonul doi, dispoziţiile din zona cooperării şi dialogului
privind politicile sectoriale acoperă diverse domenii de cooperare viitoare, referindu-se
la aspecte politice şi juridice, aspecte sociale, de mediu, economice şi de cooperare,
inclusiv la nivel subnaţional.
Iar în ceea ce priveşte pilonul 3, zona comerţului şi cooperării comerciale,
codifică baza convenţională pentru schimburile comerciale Uniunea Europeană-Cuba,
incluzând dispoziţii privind reglementările vamale, comerţul sustenabil şi investiţiile,
facilitarea comerţului şi cooperarea în domenii precum barierele tehnice în calea
comerţului şi standardele de comerţ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
A participat la şedinţă în calitate de invitat domnul Pietro Pavoni, Ministru
Consilier, Ministerului Afacerilor Externe.
În ziua de 1 martie, membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu
individual asupra Notei Secretarului General referitoare la excepţia de neconstituţionalitate

a dispoziţiilor art.35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi
consular al României.
La şedinţa Comisiei din data de 27 februarie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase
Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR),
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale),
Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Nasra Gabriel Horia (PSD),
Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP),
Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi:
Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD) şi
Gerea Andrei Dominic (ALDE).
La şedinţa Comisiei din data de 28 februarie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra
Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase
Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR),
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale),
Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR),
Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP),
Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi:
Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Gerea
Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).
La şedinţa Comisiei din data de 1 martie şi-au înregistrat prezenţa un număr de
17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra Gabriel
Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Constantin Daniel
(Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi
Naţionale), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitru Gherman (PSD), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PSD),
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat),
Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Anastase Roberta Alma (PNL-

deplasare), Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea
(PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).
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