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În zilele de  16 și 18 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

PLx 51/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

PLx 90/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a 
României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte. 

La data de 16 februarie 2021 membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectelor 
de Lege aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 51/2021 invitații din partea Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Autorității Electorale Permanente , prezenți la ședință,  au 
susținut că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015. Potrivit expunerii de motive, proiectul a fost 
iniţiat pentru a asigura buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral 
în străinătate, reducerea numărului de semnături necesare în vederea 
candidaturii,  reprezentarea corectă a românilor din străinătate în 
Parlamentul României şi facilitarea exercitării dreptului la vot a alegătorilor cu 
domiciliul sau reşedinţa în străinătate, prevederi incluse în Legea 202/2020. 
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 În urma prezentării susținute de invitați şi a dezbaterilor, membrii 
Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește PLx 90/2021, doamna secretar de stat Gîtman a 
subliniat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
cotizaţiei anuale în valoare de 11.400 euro, pentru anul 2020, (11.200 euro 
pentru anul 2019), precum şi plata cotizaţiei anuale pentru anii următori, pe 
întreaga durată a deţinerii de către România a statutului de participant în 
cadrul Comitetului de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Echivalentul în lei al 
sumelor necesare plăţii cotizaţiei anuale se asigura de la bugetul de stat, prin 
bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe şi se va calcula pe baza 
cursului de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, valabil la data 
efectuării plăţii. Începând cu anul 2021, plata cotizaţiei anuale se asigura în 
limita sumelor stabilite de Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare al OCDE. 
Totodată, se propune completarea anexei nr.1 şi anexei nr.2.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994, prin introducerea unei noi poziţii în lista 
Organizaţiilor internaţionale guvernamentale la care România a aderat, în 
sensul includerii cotizaţiei anuale la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare 
din cadrul OCDE. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege. 

La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de 
stat și din partea Autorității Electorale Permanente, domnul Constantin-Florin 
Mitulețu-Buică, președinte și domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte.  

În ziua de 18 februarie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual. 

La şedinţele Comisiei din zilele de 16 și 18 februarie 2021  şi-au 
înregistrat prezenţa, atât fizic cât și online, un număr de 12  deputaţi: Biró 
Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian 
(PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța 
USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD).  

 

 
 
 
                     Vicepreşedinte,                Secretar, 
 
 
                   Ben-Oni Ardelean                                  Mihail Albișteanu 
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