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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din zilele de 11 şi 12 aprilie 2018

În zilele de 11 şi 12 aprilie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016
privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate (şedinţă comună cu
Comisia pentru românii din afara graniţelor ţării)
PLx 168/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea memorandumului de Înţelegere
între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocvă a
sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 (Aviz)
¾ Diverse.
În şedinţa din data de 11 aprilie a.c. în prezentarea punctului de vedere al
Guvernului s-a susţinut că proiectul de act normativ vizează stabilirea termenilor de
bază, condiţiilor și procedurilor generale pentru furnizarea reciprocă a sprijinului
naţiunii gazdă pentru forţele aparţinând oricăreia dintre părţi pe timpul participării în
cadrul operaţiilor și exerciţiilor care se desfășoară pe teritoriul statului celeilalte părţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabila a proiectului de Lege.
În ceea ce priveşte şedinţa comună s-a constatat că la Comisia pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării nu s-a întrunit cvorumul necesar, prin
urmare şedinţa s-a amânat.
Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, dl Victor Ionescu, Subsecretar de
Stat, dna Irina Zamfir, Consilier juridic şi dna Raluca Stoica, Responsabil de relaţia cu
Parlamentul, din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi dl Mihai
Adrian, consilier juridic din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
În data de 12 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în
vederea dezbaterii ulterioare.
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La şedinţa Comisiei din data de 11 aprilie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD- înlocuit de dna deputat Burciu Cristina),
Culeafă Mihai (PNL),

Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),

Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ OvidiuVictor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru Gherman
(PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD – înlocuită de dna
deputat Dobrică Ionela Viorela), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP),
Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi:
Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Intotero
Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).
La şedinţa Comisiei din data de 12 aprilie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), 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), Gerea Andrei
Dominic (ALDE), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă
Gabrilea-Maria (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru
Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Nasra
Gabriel Horia (PSD-concediu), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Intotero
Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).

Preşedinte,
Biró Rozália Ilobya

Secretar,
Mirela Furtună

