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Bucureşti, 10 mai 2018 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 8 - 10 mai 2018 
 
 

 În perioada 8 - 10 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 
PLx 215/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării 
finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 
acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în 
bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 

PLx 231/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială 
între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 
septembrie 2017 

PLx 251/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 
Belgrad, la 4 decembrie 2017 

 Diverse. 

 

Miercuri, 9 mai, ora 12.30, după votul final, sala 5156, etaj 5 

 
 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege, şedinţă comună cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 
PLx 190/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) 
din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate  
 
PLx 216/2018 - Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  (procedură de 
urgenţă) 
 
 
Miercuri, 9 mai, orele 15.30 
 

 Întâlnire cu domnul Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe. 
 

 

alina.pop
Original



 2
 

În şedinţa comună de miercuri, 9 mai, membrii Comisiei pentru politică externă 
şi membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi apărare naţională au dezbătut 
proiectele de Lege nr. 7, nr.190 şi nr.216 din 2018 şi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să respingă Plx 7 şi PLx 190 şi să adopte PLx 216, cu amendamente. 

Totodată, în şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică externă au 
dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectele de Lege nr. 215, 231 
şi 251 din 2018.  

Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne dl Bogdan Samoilă, Subsecretar de Stat, dna Alina Croitoru, Şef Serviciu 
Juridic şi dna Melania Ghica, Director adjunct, Direcţia Paşapoarte şi din partea 
Ministerului Afacerilor Externe dna Oana Gheorghiu, Şef Serviciu, Agenţia Naţională 
pentru Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, precum şi dna Daniela Motorga, consilier 
în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi dl Florin Bucur, Şef serviciu în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Întâlnirea cu dl Teodor Melescanu, Ministrul Afacerilor Externe, a avut loc 
urmare solicitărilor venite din partea grupurilor parlamentare PNL, PSD şi USR, fiind 
dedicată unor pe teme precum problematica mutării Ambasadei la Ierusalim, relaţiile 
cu ţările din Orientul Mijlociu şi vizita în Israel a premierului României, aspecte ce 
decurg din această vizită în ceea ce priveşte politica externă. 

Dl. ministru Meleşcanu a declarat că memorandumul aprobat în Guvern a fost 
asumat de Domnia Sa în calitate de ministru de externe, a fost realizat la iniţiativa 
MAE, pentru a obţine din partea Guvernului un mandat care vizează o analiză pe 
această temă, care va fi ulterior supusă atenţiei decidenţilor politici. De asemenea, a 
precizat că memorandumul aprobat în Guvern pe tema ambasadei nu este un 
document secret, 'ci un document confidenţial: nu include informaţii cu caracter 
public' , după care a prezentat ideile fundamentale cuprinse în memorandum: iniţierea 
unui proces de coordonare inter-instituţională, astfel încât să poată fi stabilite 
condiţiile mutării, conţinutul exact al elementelor de mesaj public care se vor 
transmite, lansarea acestei idei după consultarea Administraţiei Prezidenţiale şi a 
instituţiilor relevante, susţinerea de către România a necesităţii păstrării caracterului 
unic, specific, spiritual, religios şi cultural al oraşului sfânt Ierusalim, în concordanţă 
cu rezoluţiile ONU relevante şi reafirmarea că graniţele şi limitele teritoriale ale 
oraşului Ierusalim rămân considerate ca fiind un subiect al negocierilor care vor trebui 
să aibă loc între două părţi.  

În acelasi timp, a reafirmat faptul că România, ca stat membru al UE, este 
pregatită să contribuie şi să joace un rol mult mai activ în ceea ce priveşte 
soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu, alături de SUA şi de ţările membre ale 
UE, în vederea ajungerii la o soluţie viabilă, care să conducă la o pace justă, durabilă 
şi cuprinzătoare. 

Răspunzând întrebărilor adresate de către membrii Comisiei, domnul ministru a 
declarat, referindu-se la modul cum se raporteaza România la decizia anunţată recent 
de preşedintele Donald Trump de retragere a SUA din acordul nuclear cu Iranul, ca 
'suntem preocupaţi şi dorim să contribuim la găsirea unor soluţii care să depăşească 
această situaţie'. 

În zilele de 8 şi 10 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în 
vederea dezbaterii ulterioare, precum şi pregătirea vizitei oficiale în Germania, în 
perioada 14-18 mai, a unei delegaţii a Comisiei. 

La şedinţele Comisiei din data de 8, şi 10 mai 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),  Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL),  Constantin Daniel (Neafiliat), 
Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana 
Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman 
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(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabrilea-
Maria (PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac 
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 
absenţi: Culeafă Mihai (PNL) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE). 

La şedinţa Comisiei din data de 9 mai şi-au înregistrat prezenţa un număr de 22 
deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL- înlocuit de dl 
Romeo Nicoară), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai 
(PNL- înlocuit de dna Raluca Turcan),  Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 
Alma (PNL), Balan Ioan (PNL – înlocuit de dl Sorin Dan Moldovan), Constantin 
Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), 
Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-
Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). A fost absent dl Gerea Andrei Dominic (ALDE). 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 


