Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA

Bucureşti, 18 octombrie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 15 – 18 octombrie 2018

În perioada 15-18 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Luni, 15 octombrie 2018
¾ Intâlnire cu delegaţia Comisiei pentru Probleme Europene şi Controlul
Fondurilor Europene din Adunarea Nationala a Republicii Bulgaria
Marţi, 16 octombrie 2018, orele 9.00-17.30, Sala Drepturilor Omului
¾ Conferinţa parlamentară „România spre Preşedinţia Consiliului Uniunii
Europene – egalitate pentru o societate dezvoltată”
Ora 11.00
¾ Întâlnire cu Delegaţia Asociaţiei Parlamentare Canada-Europa, comună cu
Comisia pentru politică externă a Senatului
Miercuri, 17 octombrie 2018
¾ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege/propuneri
legislative:
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) - dezbătut în şedinţă comună, în 9 octombrie, a rămas pentru vot
PLx 519/2018 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar
pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene
în primul semestru al anului 2019
Plx 494/2018 – Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România
Plx 509/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi
completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a
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Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru
alegerea Preşedintelui României
Plx 513/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
¾ Dezbaterea următoarei iniţiative europene:
COM (2018) 643 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European şi Consiliu – Comunicare privind o nouă Alianţă Africa-Europa pentru
investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi
locuri de muncă la nivel superior.
Luni, 15 octombrie, membrii Comisiei pentru politică externă au avut o
întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru Probleme Europene şi Controlul Fondurilor
Europene din Adunarea Nationala a Republicii Bulgaria, condusă de domnul Kristian
Vigenin, preşedintele Comisiei.
Principalele teme de discuţie au fost valorificarea experienţei Președinţiei
Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene, în contextul pregătirii viitoarei Președinţii a
României, stadiul Cadrului financiar multianual post 2020, negocierile pentru ieșirea
Marii Britanii din Uniunea Europeană, MCV și Spaţiul Schengen, precum și
continuarea bunelor relaţii bilaterale dintre cele două state.
S-a mai subliniat că un element de specificitate pe care-l va avea Preşedinţia
României la Consiliul UE îl reprezintă faptul că pe timpul Preşedinţiei României vor fi
alegeri pentru Parlamentul European, dar şi că momentul Brexit va solicita foarte
mult resursele politice şi diplomatice ale ţărilor UE.
„România spre președinţia Consiliului Uniunii Europene- Egalitate pentru o
societate dezvoltată” – a fost subiectul principal al conferinţei organizate la 16
octombrie, de Comisia pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor în parteneriat
cu Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE).
Printre cei prezenţi la evenimentul desfășurat în Sala Drepturilor Omului a
Parlamentului României s-au aflat directorul EIGE, doamna Virginija Langbakk,
președintele Organizaţiei de femei a Partidului Socialiștilor Europeni, doamna Zita
Gurmai, domnul Christian Veske, responsabil al EIGE pentru relaţiile cu statele
membre ale UE și organizaţiile internaţionale în domeniu. De asemenea, printre
participanţi s-au aflat președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), domnul Asztalos Csaba, domnul Molnar Zsolt, adjunct al
Avocatului Poporului, parlamentari, reprezentanţi ai mai multor organizaţii
neguvernamentale și ai mediului academic.
Pentru că femeile au un rol esenţial în familie și în comunitate, Grupul
multisectorial de lucru pentru monitorizarea implementării Declaraţiei de la Istanbul
– înfiinţat de Comisia pentru Politică Externă - încearcă să găsească cele mai bune
căi pentru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă societatea.
În discursurile și poziţiile prezentate în cadrul dezbaterilor participanţii au
subliniat rolul esenţial al femeilor în cadrul familiei și societăţii, nevoia
conștientizării și informării opiniei publice, schimbarea mentalităţii la toate nivelele
societăţii românești și europene, unde există puncte nevralgice. Astfel, Grupul
multisectorial de lucru pentru egalitate de gen - înfiinţat de Comisia pentru Politică
Externă - încearcă să găsească cele mai bune căi pentru soluţionarea problemelor
majore cu care se confruntă societatea contemporană.
Conferinţa s-a încheiat cu adoptarea unei Declaraţii finale - semnată de cei
32 de participanţi - care prevede monitorizarea unei mai bune aplicări a principiului
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egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi, combaterea segregării la nivel
profesional, prevenirea, reducerea şi eliminarea violenţei împotriva femeilor şi
fetelor, şi transpunerea în politici educaţionale a legislaţiei de eliminarea
stereotipurilor de gen şi favorizarea egalităţii de gen prin educaţie. De asemenea,
documentul prevede dezvoltarea de politici în domeniul concilierii vieţii profesionale
cu viaţa personală, care să corespundă principiului egalităţii de gen.
Conferinţa a fost dedicată implementării Obiectivului al 5-lea de Dezvoltare
Durabilă al Agendei 2030 a ONU - "Realizarea egalităţii de gen şi emanciparea
femeilor şi a fetelor" - agendă pe care România a adoptata-o, alături de celelalte
193 de state membre ale ONU, precum şi a recomandărilor Convenţiei de la
Instanbul pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, obiective prioritare aflate
pe agenda Comisiei Europene şi a ONU.
Doamna Biró Rozália, preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei
Deputaţilor şi iniţatoarea evenimentului, consideră că paritatea ar aduce
plusvaloare, după diminuarea inegalităţii în domeniul decizional între femei şi
bărbaţi din ţara noastră şi în spaţiul european. Egalitatea înseamnă un potenţial
uriaş pentru întreaga societate, atât la nivel decizional, cât şi în alte domenii de
activitate a vieţii, a susţinut președintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei
Deputaţilor care deţine și funcţia de vicepreședinte al Organizaţiei de femei a
Partidului Popular European (PPE).
Având în vedere că Europa valorilor este una dintre cele patru mari priorităţi
ale Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, anul viitor, începând cu 1
ianuarie, în cadrul acestei teme sunt incluse drepturile omului şi egalitatea de şanse
între femei și bărbaţi. În acest context, doamna Silvia Mihalcea, Secretar general al
Camerei Deputaţilor, a precizat că, din perspectiva rolului femeii în societate,
preşedinţia română a Consiului UE urmăreşte îmbunătăţirea structurii ocupaţionale
prin participarea pe piaţa muncii în rândul femeilor din mediul rural şi a persoanelor
aparţinând grupurilor vulnerabile. Sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor
economice, private, înfiinţate de către femei în mediul rural, dar şi reducerea
discriminării de gen în afaceri şi reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională.
România şi-a armonizat documentele programatice internaţionale şi le-a
introdus în instrumente instituţionale în conformitate cu Angajamentul Strategic
pentru Egalitate de Gen 2016 - 2019 al Uniunii Europene, cu Convenţia ONU pentru
eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeilor, cu Convenţia de la
Istanbul şi cu Agenda 2030 a Naţiunilor Unite.
De asemenea, tot marţi 16 octombrie a.c., a avut loc întâlnirea Comisiilor
pentru politică externă din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului cu delegaţia
Asociaţiei Parlamentare Canada-Europa (APCE), condusă de domnul deputat Scott
Simms, preşedintele Asociaţiei, delegaţie aflată în vizită oficială în România.
În cadrul întrevederii s-a susţinut că România va promova, în perioada în
care va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, o cooperare extinsă în
domenii de importanţă pentru ambele părţi, cum ar fi dezvoltarea relaţiilor
economico-comerciale. S-a remarcat că ridicarea vizelor pentru cetăţenii români
reprezintă un moment istoric pentru întărirea relaţiilor dintre cele două state şi, de
asemenea, s-a menţionat că nu există un risc pentru limitarea regimului actual de
vize pentru cetăţenii români.
Miercuri, 17 octombrie a avut loc şedinţa Comisiei pentru politică externă în
care, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să avizeze favorabil PLx nr.499 şi PLx. nr 519, iar pentru Plx nr.494, 509 şi 513
membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, o abţinere şi 1 vot împotrivă,
avizarea negativă a propunerilor legislative.
Totodată, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, întocmirea unei Opinii pentru COM (2018) 643.
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În ziua de 18 octombrie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra
iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea dezbaterii
ulterioare.
La şedinţele Comisiei din data de 16, 17 şi 18 octombrie şi-au înregistrat
prezenţa un număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean BenOni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Balan Ioan
(PNL), Culeafă Mihai (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Cosma Andreea
(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina (PSD),
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi
Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP). Au fost absenţi:
Barna Ilie Dan (USR), Anastase Roberta Alma (PNL-deplasare), Constantin
Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD
- Guvern) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL-deplasare).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

