Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA

Bucureşti, 7 iunie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 5-7 iunie 2018

În perioada 5-7 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Miercuri, 6 iunie, orele 11.30
1. Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 331/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat
cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, şi Republica Armenia, pe de altă
parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
2. Diverse.
Joi, 7 iunie 2018
Studiu la COM(2018) 450 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE.

În şedinţa din data de 6 iunie, membrii Comisiei pentru politică externă au
dezbătut proiectul de Lege 331/2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a acestuia.
În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că Acordul va
reînnoi şi va defini temeiul juridic al relaţiilor bilaterale, domeniul de aplicare
acoperind chestiuni legate de interesele UE în spaţiul estic şi reflectând obiectivele în
următoarele domenii de reglementare: politica externă şi de securitate comună,
politica comercială comună, cooperarea pentru dezvoltare şi transporturi.
De asemenea, s-a exprimat că Acordul va marca o etapă nouă, calitativ
superioară în relaţiile dintre UE şi Armenia, stabileşte un nou temei juridic pentru
cadrul relaţiilor dintre UE şi Armenia, promovând valorile universale, stabilitate,
rezilienţă, securitate şi prosperitate bazate pe democraţie, drepturile omului, statul de
drept şi o creştere economică durabilă, prin politici economice solide.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Pietro Pavoni, Ministru
consilier în cadrul Ministerulului Afacerilor Externe.
La punctul Diverse al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost informaţi cu privire
la vizita oficială în România a unei delegaţii a Asociaţiei foştilor deputaţi din Bundestag
şi din Parlamentul European, formată din 25 de foşti parlamentari, în programul
delegaţiei fiind programată o întâlnire cu membrii Comisiei în data de 13 iunie a.c.
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În zilele de 5 şi 7 iunie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut
studiu individual asupra COM (2018) 450 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE, precum şi asupra iniţiativelor
legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii ulterioare.
La şedinţele Comisiei din data de 5, 6 şi 7 iunie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 17 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra
Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),
Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian
(USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi
Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă GabrileaMaria (Neafiliat), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD),
Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró
Rozália-Ibolya (UDMR - deplasare), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL),
Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (Guvern) şi Tomac Eugen
(PMP).
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