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SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 25-26 mai 2020
În perioada 25-26 mai 2020, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi dezbaterea și avizarea, respectiv
elaborarea unei opinii privind:
 PL-x 279/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ ã
a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală,
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei
 JOIN(2020)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN
ȘI CONSILIU - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa
La dezbaterea proiectului de Lege, având în vedere că legea 62 care
reglementează activitatea consulară precum
și Ordonanța 11 prevăd doar
posibilitatea acordării ajutorului în cazul repatrierii și transportului către țară și
că mulți cetățeni români sunt blocați în țările respective și nu mai aveau
mijloace de trai, membrii Comisiei au apreciat că modificarea articolului 8
permite o protecție consulară extinsă prin acordarea de ajutor pentru cazare
sau mijloace de subzisten
ță, alimente și medicamente și au decis, cu
unanimitate de voturi, elaborarea unui aviz favorabil.
În urma prezentării făcute de doamna secretar de stat Daniela Gîtman și
a dezbaterilor, membrii Comisiei au salutat eforturile de a consolidași a
aprofunda relațiile politice și economice dintre Uniunea Europeană, sta tele
membre ale acesteiași țările africane și modul în care prezenta Comunicare
aduce la un loc strategiile
și programele prezente într

-o sinergie bazată pe

parteneriat și egalitatea de tratament , hotărând elaborarea unei opinii

2
favorabile asupra Comunicării comune Join4/2020 - Către o strategie
cuprinzătoare cu Africa.
La dezbatereri au participat doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Externe și domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în
Ministerul Finanțelor Publice.
La şedinţa de studiu a Comisiei din data de 25 mai 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),
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 Răzvan-Ilie (PSD) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).
La şedinţa online a Comisiei din data de 26 mai au participat 12 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),
Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale),
Intotero Natalia-Elena (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi:
Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD),
Gerea Andrei Dominic (PRO Europa), Kelemen Hunor (UDMR) şi Voicu
Mihai Alexandru (PNL).
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