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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din 30 şi 31 mai 2018

În zilele de 30 şi 31 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Miercuri, 30 mai 2018
ora 13.00, Sala de şedinte a Comisiei pentru afaceri europene (nivel P)
¾ Întrevedere cu o delegaţie a Grupulului parlamentar de prietenie pentru
România din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord,
comună cu Comisia pentru afaceri europene.
ora 14.00, Sala de şedinţe a Comisiei (etaj 1)
1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 311/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind
parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia,
pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen,
la 18 februarie 2017
PLx 312/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între
România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017
PLx 307/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a
cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
2. Diverse.
În şedinţa din data de 30 mai, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului
asupra proiectului de Lege 311/2018 s-a susţinut cu Acordul se bazează pe obiectivele
politice, valorile şi angajamentele comune la care subscriu părţile, inclusiv respectarea
principiilor democratice, statul de drept, drepturile omului şi buna guvernare. Acordul
cuprinde dispoziţii privind dialogul politic şi cooperarea într-o gamă largă de domenii.
Dialogul politic se bazează pe clauze politice standard ale UE privind drepturile omului
şi Curtea Penală Internaţională şi include angajamente referitoare la drepturile
femeilor şi ale copiilor. De asemenea, s-a afirmat că dispoziţiile privind cooperarea
acoperă sectoare precum dezvoltarea infrastructurii, energie, transporturi, sănătate,
resurse naturale, chestiuni fiscale, educaţie şi cultură, ocuparea forţei de muncă şi
afaceri sociale, ştiinţă şi tehnologie, precum şi mediul şi schimbările climatice.
Totodată, Acordul subliniază importanţa cooperării juridice şi afirmă angajamentul
părţilor de a combate criminalitatea organizată, spălarea de bani şi corupţia.
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Pietro Pavoni, Ministru
consilier în cadrul Ministerulului Afacerilor Externe.
In ceea ce priveşte proiectul de Lege 312/2018, în prezentarea punctului de
vedere al Guvernului s-a susţinut că Tratatul va asigura mijloace eficiente în vederea
combaterii infracţionalităţii transnaţionale, emise de autorităţile judiciare ale uneia din
ţări, împotriva unor persoane care se sustrag de la urmărirea penală, judecată sau
executarea pedepsei pe teritoriul celeilalte ţări. Dispoziţiile tratatului reglementează
forma şi conţinutul cererii de extrădare, identifică situaţiile de refuz al unei cereri de
extrădare, precum şi procedura în cazul unor cereri de extrădare formulate de mai
multe state, stabileşte procedura de predare a persoanei extrădate, precum şi
prevederi privind extrădarea simplificată.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Raluca Nicoleta Simion,
consilier la Direcţia drept internaţional şi european judiciar din cadrul Ministerului
Justiţiei.
In ceea ce priveşte PLx 307/2018, în prezentarea punctului de vedere al
Guvernului s-a menţionat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005, în
sensul stabilirii în mod clar a cazurilor în care organele poliţiei de frontieră nu permit
intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de
familie, al modificării şi completării art.12 şi 21 din ordonanţa de urgenţă astfel încât
să fie tratată în mod corespunzător atât situaţia cetăţenilor UE a căror rezidenţă pe
teritoriul României este necesară pentru realizarea unui obiectiv aflat în competenţa
Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau unei autorităţi publice
centrale de specialitate, cât şi situaţia membrilor familiilor acestora, al modificării
art.15 alin.(1) ca urmare a apariţiei în practică a unor situaţii în care, din motive
obiective, certificatele de înregistare nu au putut fi emise în ziua depunerii cererilor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi, domnul Răzvan Stegaru, Şef
Direcţie, domnul Octavian Predescu, Şef Direcţie şi domnul Adrian Armeanu, consilier
juridic din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.
În ziua de 31 mai 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 30 mai şi-au înregistrat prezenţa un număr de
19 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), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie MateiAdrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE),
Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabrilea-Maria
(Neafiliat), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost
absenţi: Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Ganţ Ovidiu-Victor
(Minorităţi Naţionale - deplasare) şi Intotero Natalia-Elena (Guvern).
La şedinţa Comisiei din data de 31 mai 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), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela
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(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie MateiAdrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE),
Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabrilea-Maria
(Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile
(Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL),
Constantin Daniel (Neafiliat), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale –
deplasare), Intotero Natalia-Elena (Guvern) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat).

Preşedinte,
Biró Rozália Ilobya

Secretar,
Mirela Furtună

