Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA

Bucureşti, 19 aprilie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 16-19 aprilie 2018

În perioada 16-19 aprilie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Luni, 16 aprilie, ora 13.45, Sala Avram Iancu, Senat
¾ Întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului
Republicii Letonia, comună cu Comisiile de afaceri europene şi de politică
externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Marţi, 17 aprilie 2018
Ora 11.00
¾ Întrevedere cu Grupul parlamentar de prietenie din Parlamentul iranian,
comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului
Ora 13.00
¾ Şedinţă comună cu Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării:
Dezbaterea pentru raport a PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în
străinătate
¾ Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative (şedinţă
separată):
PLx 188/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (procedură de urgenţă)
Plx 191/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din
Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale.
Ora 16.30, sala Avram Iancu, nivel P1, Senat
¾ Întrevedere cu domnul deputat Ojārs Ēriks Kalninš, preşedintele Comisiei
pentru relaţii externe a Parlamentului Republicii Letonia (Saeima), comună cu
Comisia pentru politică externă a Senatului.
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Luni, 16 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au participat la
întrevederea cu delegaţia Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Republicii
Letonia, împreună cu membri ai Comisiilor de afaceri europene şi de politică externă
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
În perspectiva preluării de către România a Președinţiei Consiliului UE în primul
semestru al anului 2019, întrevederea a vizat împărtășirea experienţei acumulate de
Parlamentul leton în pregătirea și exercitarea Președinţiei Consiliului UE în anul 2015.
Invitaţii letoni au făcut o prezentare a modului de coordonare politică și administrativă
a Președinţiei Consiliului UE, explicând atât aspectele legate de conţinut, cât și de
logistică.

De

asemenea,

a

fost

reliefată

importanţa

creării cadrului legal,

a

angajamentului la nivel politic, al cooperării cu Guvernul, planificării evenimentelor,
bugetului necesar.
Marţi, 17 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut o
întrevedere cu Grupul parlamentar de prietenie din Parlamentul iranian, împreună cu
membri ai Comisiei pentru politică externă a Senatului. In cadrul întrevederii au fost
abordate subiecte în diverse domenii precum economie, transporturi, agricultură
turism, situaţia actuală din Siria.
În ceea ce priveşte şedinţa comună, membrii Comisiei pentru politică externă şi
cei ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au examinat
proiectul de Lege nr 264/2017.
După prezentarea pe scurt a obiectului de reglementare a proiectului de Lege
de către reprezentanţii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni s-a trecut la
dezbaterea amendamentelor depuse la acest proiect de Lege, o parte dintre acestea
au fost admise, o parte au fost retrase de către iniţiator şi o parte au fost respinse.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de
voturi şi patru abţineri, elaborarea unui Raport suplimentar de adoptare, cu
amendamente admise şi respinse. Menţionăm că în data de 31 octombrie 2017 a fost
adoptat un Raport comun, cu amendamente admise şi respinse, de către Comisia
pentru politică externă şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării care, în data de 29 noiembrie 2017, a fost retrimis de către Plenul Camerei
Deputaţilor pentru reexaminare şi depunerea unui nou raport. Totodată, menţionăm
că Raportul suplimentar înlocuieşte integral Raportul comun din 31 octombrie 2017.
Au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni dl Veaceslav Şaramet, Secretar de Stat, dna Raluca Stoica, Responsabil
de relaţia cu Parlamentul, dna Irina Zamfir, Consilier juridic, dl Viorel Belezu, Consilier
juridic şi dna Ilie Elena, Consilier.
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În ceea ce priveşte şedinţa separată, membrii Comisiei pentru politică externă
au examinat proiectul de Lege nr.188/2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi
avizarea favorabilă a acestuia.
Referitor la Plx 191/2018, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă
şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor
Interne, Inspectoratul General pentru Imigrări dna Marin Anca, consilier juridic şi dl
Cîrdei Ionuţ, consilier juridic, iar din partea Ministerului Apărării Naţionale dl Florin
Bucur, Şef serviciu, Direcţia pentru relaţia cu parlamentul.
În data de 19 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în
vederea dezbaterii ulterioare.
La şedinţa Comisiei din data de 17 aprilie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 22 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (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), Ganţ OvidiuVictor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru Gherman
(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă GabrileaMaria (PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat) Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). A fost
absent dl deputat Constantin Daniel (Neafiliat).
La şedinţa Comisiei din data de 17 aprilie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 21 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (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), Ganţ OvidiuVictor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru Gherman
(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă GabrileaMaria (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile
(Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Constantin Daniel
(Neafiliat) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).

Preşedinte,
Biró Rozália Ilobya

Secretar,
Mirela Furtună

