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Proces Verbal
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 11-12 mai 2020
În perioada 11-12 mai 2020, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi dezbaterea și elaborarea unei opinii
privind Comunicarea comună SEAE/COM referitoare la noile obiective ale
Parteneriatului
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Parteneriat estic care produce rezultate pentru toți - JOIN(2020)7
În urma prezentării făcute de doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar
de stat în Ministerul Afacerilor Externe,și a dezbaterilor, membrii Comisiei au
apreciat că documentul european stabilește noi obiective de politică pe
termen lung pentru Parteneriatul estic după 2020 precum și măsuri care
vizează consolidarea rezilienței, promovarea dezvoltării durabile și obținerea de
rezultate concrete pentru societate.
S-a apreciat că ancorarea Parteneriatului Estic la Uniunea Europeană
reprezintă o prioritate pentru România iar Comunicarea comună relevă un
angajament

sporit

pentru

regiune

în

compara
ție cu situația

actuală,

reconfirmând importanța PaE în ansamblul politicii externe a UE. Totodată, a
fost remarcată importanța specială pentru România, așa cum a fost subliniat

2
cu ocazia deținerii președinției la Consiliului European anul trecut, a dezvoltării
relațiilor speciale cu Republica Moldova, atât în plan bilateral cât și în cadru
european.
Documentul prezintă o serie de ini
țiative de interes pentru România, pe
dimensiunea

agendei

sectoriale,

în

domenii

precum

conectivitatea

(infrastructură, energie, digital
și telecomunicații), cooperarea regională
(referiri la cooperarea transfrontalieră, la Sinergia Mării Negre
și Agenda
Maritimă Comună în document), includerea de noi oportunită
ți în domeniul
politicilor de sănătate sau asigurarea unor sinergiiși complementarități între
instrumentele și programele UE care se adresează regiunii.
Membrii Comisiei pentru politică externă au considerat că actualul
document dă un semnal puternic celor
țări6 partenere și că rela

nsează

interesul și implicarea Uniunii într -o regiune care nu este doar vecină, ci este
esențială pentru o serie de aspecte precum dimensiunea de securitate sau
relațiile cu Asia.
Apreciind

că

perspectiva

unei

cooperări

aprofundate

cu

statele

Parteneriatului Estic este nu doar un motor al reformelor, un angajament
pentru statul de drept, justiție și valori fundamentale, ci reprezintă o prioritate
pentru toți cetățenii acestor țări, o garanție a stabilității și prosperității
acestora, membrii Comisiei pentru politică externă au considerat că vocea
României trebuie să fie puternică, au cerut Guvernului să urmărească modul de
implementare a principiilor enumerate în Comunicareși au decis

elaborarea

unei Opinii favorabile asupra documentului european.
Abordând o serie de aspecte ale crizei coronavirusului și ale cooperării
transfrontaliere, doamna pre
ședinte Biró

a solicitat Ministerului Afacerilor

Externe o implicare sporită pentru elevii care dau examentul de bacalaureat în
această perioadă într-o altățară

decât țara de reședință iar la întoarcere

trebuie să respecte perioada de carantină sau auto-izolare acasă de 14 zile, în
cele mai multe cazuri împreună cu familiile lor. Doamna pre
ședinte a apreciat
că o testare voluntară ar permite reducerea acestei perioade de 14 zile.
Doamna secretar de stat a afirmat că Ministerul Afacerilor externe a făcut
demersuri pentru elevii și studenții aflați în asemena situații dar că decizia se
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află la Ministerul afacerilor interne
și Direcția de Sănătate Publică, care
gestiunează criza,urmând ca MAE să facă demersuri în continuare în celula de
criză pentru reglementarea situației.
Totodată, doamna pre
ședinte Biro a remarcat că în contextul crizei
Uniunea Europeană a alocat suma de 3,3 miliarde de euro pentru Balcanii de
Vest și a întrebat dacă există prevedri similare pentru statele din Parteneriatul
Estic. Doamna Daniela Gîtman a precizat că Uniunea are multiple instrumente
de ajutor, a distribuit deja 100 de milioane pentru Moldova, 150 de milioane
pentru Georgia și 1,2 miliarde pentru Ucraina, urmând ca suma de 7,4 miliarde
de euro aprobată de Consiliul European la începutul lunii mai să fie distribuită
între statele din Balcanii de Vest și cele ale Parteneriatului Estic.
Domnul vicepreședinte Horia Nasra a remarcat că urmează o perioadă în
care sunt programate alegeri într-o serie de state vecine din estul României Azerbaidjan, Georgia, Belarus - și

a întrebat dacă

în noul cadru

al

Parteneriatului Estic sunt prevăzute măsuri pentru respectarea drepturilor
minorității române din Ucraina. Doamna Gîtman a precizat ca discuțiile la nivel
european sunt pe întregul cadru al statului de drept, reformelorși

drepturilor

minorităților, fară să particularizeze pe o minoritate anume, dar că România
este foarte activă la UE în acest domeniu iar drepturile comunității românești
din Ucraina sunt abordate constat și în cadru bilateral.
Doamna deputat Natalia Intotero a ridicat o problemă care i-a fost
sesizată în repetate rânduri de români stabili
ți în străinătate care vor, după
ridicarea restricțiilor de călătorie după 15 mai, să -și viziteze rudele aflate în
țară pentru câteva zile dar trebuie să respecte perioada de carantină sau autoizolare de 14 zile. Domnia sa a apreciat că aceste persoane sunt dispuse să
plătească din fonduri proprii testele de Covid pentru a nu mai trebui să intre în
carantină/izolare. Doamna secretar de stat a men
ționat că actualul proiect al
Ordonanței spune că măsurile de carantinare rămân pe loc dar că se are în
vedere redefinirea statelor roșii/galbene pe ba za opiniei experților medicali și
recomandărilor ONU, deci este posibil ca măsurile de carantină să fie
flexibilizare pentru unele state din Europa. MAE va semnala la Centrul Operativ
și mecanismele de coordonare problema românilor care revin în țară și doresc
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să suporte costul testului Covid pentru a nu intra în carantină, dar că decizia va
fi luată la Ministerul sănătății și instituțiilor aflate în subordine, INSP și DSP.
La şedinţa Comisiei din data de 11 mai şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),

Ardelean Ben-Oni

(PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podașcă
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 (afiliat PNL), Ganţ
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO Europa),
Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru RăzvanIlie (PSD) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).
La şedinţa online a Comisiei din data de 12 mai au participat 14 deputaţi:
Biró Rozália-Ibolya (UDMR),

Ardelean Ben-Oni (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 (PRO Europa) şi Voicu
Mihai Alexandru (PNL).
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Secretar,

Biró Rozália-Ibolya

Mirela Furtună

