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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din zilele de 27 și 28 aprilie 2020

În ziua de 28 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
 Dezbaterea și avizarea următoarelor iniţiative:
PLx
139/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind
agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de România la
Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenţia Cadru privind
protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.
PLx 151/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.
COM (2020) 67 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR Conturarea viitorului digital al Europei.
În data de 27 aprilie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă au
avut studiu individual asupra inițiativelor aflate pe ordinea de zi.
În data de 28 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 139/2020, invitații au susținut că obiectivul
general al Convenției îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea și dezvoltarea
durabilă a Carpaților în vederea îmbunătățirii calității vieții populațiilor locale și a
conservării valorilor naturale și culturale, iar ratificarea Convenției a creat cadrul
general de cooperare în diverse domenii, precum conservarea biodiversității,

amenajarea teritoriului, managementul resurselor
silvicultură, transport, turism, industrie și energie.
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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 151/2020, Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaților și Comisia pentru politică externă a Senatului, au dezbătut și avizat
proiectul de Lege în ședințe separate, în data de 28 aprilie 2020, respectiv 29
aprilie 2020.
Invitații au precizat că veniturile bugetului general consolidat se
diminuează, pe sold, cu suma de 18.306,9 milioane lei, din care 10.488,2
milioane lei influențe ale veniturilor din economia internă și 7.818,7 milioane lei
influențe din venituri din fonduri externe nerambursabile.
De asemenea cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe
sold, cu suma de 653,2 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în
termeni cash se majorează cu suma de 17.653,7 milioane lei. Deficitul bugetar
estimat pe anul 2019 reprezintă 4,43% din PIB.
În urma prezentării şi a dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică
externă au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului
de Lege.
În ceea ce privește COM (2020) 67, membrii Comisiei pentru politică
externă au salutat preocuparea Comisiei pentru digitalizarea societății europene,
pentru integrarea cât mai cuprinzătoare a tehnologiilor moderne în economie și
societate, și au apreciat că orice inițiativă orientată către cetățean și centrată pe
inovație va contribui, într-un mod echilibrat și intregrat, la dezvoltarea unei
Uniuni Europene garantă a stabilității și prosperității cetățenilor săi. Domnul
vicepreședinte Dan Barna, care este și raportor în cadrul Comisiei pentru afaceri
europene a Camerei Deputaților asupra documentului european, a subliniat
avantajele utilizării informatizării și digitalizării pentru întregul ansamblu al
societății europene și a afirmat că va susține în comisia raportoare adoptarea
unei opinii prin care România să sprijine și să fie parte a acestui proces.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,
elaborarea unei opinii favorabile pentru COM (2020) 67.
Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de
Stat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, Secretar de
Stat și din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
domnul Sergiu Mateiu, Director.
În data de 27 aprilie 2020 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18
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), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 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).

La şedinţa Comisiei din data de 28 aprilie 2020 şi-au înregistrat prezenţa,
online, un număr de 14 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), Intotero Natalia-Elena
(PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi:
Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Gerea Andrei Dominic
(neafiliat) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).
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