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În ziua de 02 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
 Dezbaterea următoarelor iniţiative:
PLx 91/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat
Economic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte,
şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie
2016
PLx 92/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia
investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o
parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30
iunie 2019
PLx 93/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia
investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o
parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19
octombrie 2018
PLx 125/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul
situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie, la Bucureşti
COM (2020) 57 – COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de
aderare la UE pentru Balcanii de Vest

În data de 02 aprilie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-au
întrunit, online, pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege şi a
documentului european aflate pe ordinea de zi.
În ceea ce priveşte PLx 91/2020, în urma prezentării şi a dezbaterilor
membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
Referitor la PLx 92/2020, în urma prezentării şi a dezbaterilor membrii
Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de Lege.
În ceea ce priveşte PLx 93/2019, în urma prezentării şi a dezbaterilor
membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
Cele trei inițiative legislative sunt Acorduri între UE și statele membre, pe
de o parte și alte state, pe de altă parte, iar pentru materializarea acestora
trebuie ratificare în vederea facilitării interesului comun și al promovării relațiilor
comerciale între părțile semnatare.
În ceea ce privește inițiativa legislativă PLx 125/2020, prevederile
acesteia își dovedesc utilitatea pentru schimb de bune practici și sprijin logistic
chiar în aceste zile, în astfel de situații de urgență cum este această pandemie de
coronavirus.
Domnul vicepreședinte Barna a lansat rugămintea către MAE de a
centraliza și urgenta trimiterea către Parlament a tuturor acordurilor de acest
gen pentru ca acestea să fie aprobate și ratificate cât mai curând.
Referitor la PLx 125/2020, în urma prezentării şi a dezbaterilor membrii
Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de Lege.
Doamna secretar de stat Gîtman a prezentat prevederile COM(2020)57
explicând necesitatea extinderii europene în Balcanii de Vest, subliniind poziția
României pentru care este prioritar deblocarea negocierilor cu cele două state,
aderarea relizându-se pe baza meritelor proprii. Comunicarea prezintă propuneri
de consolidare a procesului de aderare la UE, recunoscând necesitatea ameliorării
eficacității sale, cu obiectivul global de a spori credibilitatea și încrederea ambelor
părți (țările din regiunea Balcanilor de Vest, respectiv UE și statele sale membre).
UE, prin acest document nelegislativ dovedește că este prezentă în regiunea
Balcanilor de Vest și ancorează cele două țări în sistemul de valori europene.
Doamna președinte Biró a dorit să cunoască cum primesc Albania și
Republica Macedonia de Nord modificarea Metodologiei de aderare în ceea ce
privește înlocuirea capitolelor de negociere cu clustere.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,
elaborarea unei opinii favorabile pentru COM (2020) 57.
Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de Stat
și domnul Pietro Pavoni, Ministru consilier.

La şedinţa Comisiei din data de 02 aprilie 2020 şi-au înregistrat prezenţa,
online, un număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean BenOni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă
Gabriela Maria (PRO EU), 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). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae
(PRO EU) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).
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