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În ziua de 15 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege: 

 

PLx 673/2020 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă 
a informaţiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020. 

 

În data de 15 decembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit, online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat pe ordinea 
de zi. 

Invitații au susținut că obiectul Acordului îl constituie protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate între părţi şi va asigura standarde comune de protecţie a 
informaţiilor, recunoaşterea certificatelor de securitate, stabilirea echivalenţelor 
nivelurilor de clasificare, convenirea procedurilor de soluţionare a incidentelor de 
securitate ce privesc informaţiile clasificate, precum şi dispoziţii referitoare la 
multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor clasificate, contracte 
clasificate, vizite, transmiterea informaţiilor clasificate, incidente de securitate, 
soluţionarea diferendelor, cheltuieli, intrarea în vigoare şi denunţarea acestuia. 

În urma prezentării făcute de invitați şi a dezbaterilor, membrii Comisiei 
pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege. 
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Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de Stat și 
din partea ORNISS, domnul Marius Petrescu, Secretar de Stat și doamna Caraiami 
Simona, Director.  

 

În data de 14 decembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual. 

În zilele de 14 și 15 dece mbrie 2020 şi-au înregistrat prezenţa, online, 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 România), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 
Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO România), Cosma 
Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL). 

 
 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 
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