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Bucureşti, 11 octombrie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 9 – 11 octombrie 2018

În perioada 9-11 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 9 octombrie 2018
Ora 12.00, Salonul Alb (P1)
¾ Întrevedere cu delegaţia parlamentară din Australia, comună cu Senatul
Ora 13.30
¾ Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 499/2018 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
(Aviz comun).
Marţi 9 octombrie a.c., membrii Comisiilor reunite pentru politică externă ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului au avut o întrevedere cu delegaţia parlamentară
australiană, condusă de senatorul Ian Macdonald, aflată într-o vizită de lucru în
România.
În cadrul întrevederii a fost reliefat interesul părţii române pentru creşterea şi
întărirea relaţiilor de colaborare româno-australiene în plan politic, economic şi de
securitate, precum şi în cadrul instituţiilor internaţionale.
De asemenea, a fost subliniat sprijinul României pentru negocierea şi
ratificarea Acordului de liber schimb UE-Australia care, în momentul intrării în
vigoare, va asigura cadrul necesar deschiderii unor noi căi de cooperare şi
schimburi economice, importanţa creşterii, întăririi şi diversificării colaborării în plan
cultural, precum şi colaborarea în plan global şi regional.
Au fost adresate mulţumiri delegaţiei australiene pentru sprijinul acordat
României pentru obţinerea unui post de membru nepermanent în cadrul Consiliului
de Securitate al ONU, în perioada 2020-2021.
Tot marţi, 9 octombrie a.c., membrii Comisiei pentru politică externă,
împreună cu membrii Comisiei pentru politică externă ai Senatului au examinat
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2018
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, în prezenţa dnei Magdalena
Grigore, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe, şi au hotărât cu
majoritate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
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In prezentarea punctului de vedere al MAE dna Secretar de Stat a sustinut că
deşi este o rectificare negativă aceasta se datorează faptului că banii au fost viraţi
ministerelor de resort pentru acţiunile din timpul preşedinţiei organizate la aceştia.
În zilele de 10 şi 11 octombrie membrii Comisiei au avut studiu individual
asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii
ulterioare, precum şi pregătirea Conferinţei parlamentare “România spre
preşedinţia Consiliului Uniunii Europene – egalitate pentru o societate dezvoltată!”,
care va avea loc în data de 16 octombrie a.c.
La şedinţele Comisiei din data de 9 şi 10 octombrie şi-au înregistrat prezenţa
un număr de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni
(PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela
(PSD), Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNL), Bogaciu
Alexandra Corina (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD),
Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Rotaru RăzvanIlie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL),
Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD - Guvern), Korodi
Attila (UDMR-deplasare) şi Tomac Eugen (PMP).
La şedinţa Comisiei din data de 11 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 14 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD),
Furtună Mirela (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNL),
Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma
Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD),
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró
Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan
(PNL), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD - Guvern),
Korodi Attila (UDMR-deplasare) şi Tomac Eugen (PMP).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

