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PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 10-13 februarie 2020 

 

În perioada 10-13 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 
PLx 5/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect 
privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 10 iulie 2019; 
 
PLx 7/ 2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la 
Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 
noiembrie 2011. 
 

În data de 11 februarie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului pentru PLx 5/2020, s-a 
menţionat că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 
de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de 
urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019, în valoare de 50 milioane de euro.  

De asemenea, s-a menţionat că obiectivul principal al acestui proiect vizează 
creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Poliţiei Române de răspuns la situaţii de 
urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităţilor instituţionale pentru pregătirea şi 
răspunsul la situaţii de urgenţă. Proiectul cuprinde, în principal, următoarele 
componente: îmbunătăţirea rezilienţei infrastructurii Poliţiei Române de răspuns la 
dezastre, capacitatea instituţională şi sensibilizarea publicului, precum si 
managementul proiectului. 

Totodată, s-a precizat că Ministerul Afacerilor Interne va asigura 
implementarea Proiectului, prin Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată în 
acest scop în cadrul IGPR, căreia i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate 
în realizarea Proiectului. 
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Tragerile din împrumut se vor efectua, periodic, de către Ministerul Finanţelor 
Publice (MFP) în baza cheltuielilor eligibile efectuate de MAI, prin IGPR, din sumele 
astfel alocate de la bugetul de stat în bugetul propriu, pentru recuperarea acestora 
din împrumut. 

În urma prezentării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului pentru PLx 7/2020, s-a 
menţionat că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două 
state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011, în scopul creării unei baze juridice, 
în vederea asigurării scutirii de la plata TVA în ceea ce priveşte achiziţia de imobile 
având destinaţia reglementată prin Acordul din 2011. Scutirea ar urma să opereze 
pe bază de reciprocitate, urmând ca partea română să beneficieze, la rândul său, 
de o exceptare similară de la plata unor taxe pe vânzări sau de la plata altor taxe 
de acest tip, în cazul în care ar proceda la achiziţionarea unor imobile (inclusiv 
terenuri) în Egipt, destinate uzului Ambasadei.  

De asemenea, s-a afirmat că Guvernul susţine adoptarea proiectului de Lege. 
În urma prezentării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică 

externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege. 

Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR): Dl Pagnejer 
Cornel, Şef serviciu, Dna Damian Mariana, Consilier juridic şi Dl Ciuleanu Florin, 
Ofiţer specialist, din partea Ministerului Finanţelor Publice: Dna Diana Blându, Şef 
serviciu şi Dna Monica Iosif, Consilier, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe: 
Dna Daniela Gîtman, Secretar de Stat şi Dl Pietro Pavoni, Ministru consilier. 

În data de 10, 12 şi 13 februarie 2020 membrii Comisiei au avut studiu 
individual asupra sintezei privind tratatele la nivel de stat şi guvernamental 
semnate, ratificate, aprobate, la care s-a aderat sau care au fost acceptate, 
respectiv care au intrat în vigoare, în cursul anului 2019 şi Brexit. 

La şedinţa Comisiei din data de 10 februarie 2020 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), Podaşcă Gabriela 
Maria (PRO EU),  Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan 
Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Furtună Mirela (PSD-concediu cu 
plată) şi Bănicioiu Nicolae (PRO EU). 

La şedinţele Comisiei din data de  11 şi 12 februarie 2020 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), Podaşcă 
Gabriela Maria (PRO EU),  Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNL), 
Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (neafiliat), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Furtună Mirela (PSD-concediu cu 
plată) şi Bănicioiu Nicolae (PRO EU). 

 



La şedinţa Comisiei din data de 13 februarie 2020 şi-au înregistrat prezenţa 
un număr de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela 
Maria (PRO EU),  Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie 
Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei 
Dominic (neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). A fost absent:  
Bănicioiu Nicolae (PRO EU). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtună 
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