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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 28 octombrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 26 - 28 octombrie 2021 

 

În perioada 26 - 28 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Marți, 26 octombrie 2021, ora 09.30 – 12.30, Conferința 
Internațională “Together we are stronger!” (online) 

 

 Miercuri, 27 octombrie 2021, dezbaterea proiectului de Lege, 
PLx 420/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin şi 
asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi 
în situaţii deosebite. 
 
Marți, 26 octombrie a.c., la inițiativa doamnei președinte Biró Rozália-

Ibolya, Comisia pentru politică externă în colaborare cu Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, au 
organizat în format online o conferință regională intitulată “Împreună suntem 
mai puternici!”  

Evenimentul a fost deschis de doamna președinte Biró Rozália-Ibolya 
subliniind importanța consolidării dialogului privind aderarea la Uniunea 
Europeană a țărilor din Balcanii de Vest pentru construcția unei Europe unite, 
mai puternice și de succes. Președintele Organizației de femei a Partidului 
Popularilor Europeni, doamna Doris Pack a trecut în revistă problemele cauzate 
de pandemie, subliniind nevoia UE pentru o abordare comună în găsirea de 
soluții în domeniul medical și economic. 

Menționând provocarea digitalizării și a educației în sistem online, 
doamna președinte a reliefat necesitatea menținerii unei educații de calitate, 
baza unei societăți dezvoltate. Subliniind importanța îndeplinirii criteriilor de 
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aderare pentru țările din Balcanii de Vest, a criticat țările Serbia și Muntenegru 
pentru problemele legate de corupție și droguri recomandând măsuri ferme și 
angajament consolidat pentru îndeplinirea reformelor și democratizarea țării. 

Consilierul de stat László Borbély a menționat că pentru îndeplinirea 
obiectivelor Agendei 2030 a ONU este fundamental ca societatea să fie 
pregătită în acest sens, să fie deschisă pentru schimbare și să gândească 
sustenabil. În opinia sa, autoritățile locale reprezintă un factor cheie în relația 
cu cetățenii dar și pentru obținerea unei economii circulare cât mai curând. 

Doamna Florica Cherecheș, președintele Autorității Naționale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a prezentat activitatea 
instituției pe care o coordonează, subliniind necesitatea asigurării de drepturi 
a  tuturor categoriilor vulnerabile, în special copiilor, femeilor, persoanelor cu 
handicap. Vorbind despre provocările pe care pandemia de COVID-19 le-a 
adus, a subliniat impactul major asupra femeilor și copiilor, menționând că 
violența domestică a crescut cu 30%. Prezentând câteva date privind cariera 
feministă și politică a domniei sale, doamna Cherecheș a încurajat femeile să 
se implice în politică și în sfera publică, pentru că femeile au capacitatea și 
puterea de a schimba lumea fiind o forță transformativă, femeile pot fi inițiatori 
ai schimbării. 
 Concluzionând dezbaterile, doamna președinte Biró a subliniat faptul că 
statele din Balcanii de Vest și din estul Europei fac parte din Europa și este 
nevoie de mai multă cooperare pentru a face față provocărilor actuale și 
viitoare.  

Parlamentarii au un rol important în consolidarea statului de drept, a 
democrației și a implementării reformelor în vederea dezvoltării sustenabile și 
prosperității. 

        În ziua de 27 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea proiectului de Lege aflat 
pe ordinea de zi. 

 Referitor la PLx 420/2021, doamna Gîtman a susținut că România este 
un stat membru responsabil al UE și NATO, a cărui politică externă se axează 
pe promovarea și protejarea drepturilor omului și a valorilor democratice. Prin 
completarea cadrului normativ existent se urmărește extinderea acordării de 
sprijin și asistență unor categorii de cetățeni străini și apatrizi aflați în situații 
de risc imediat, ipostaze în care dreptul la viață este pus în pericol. 

Scopul completării cadrului normativ este de a acorda sprijin de urgență, 
respectiv, de a eluda efectele negative ale unei situații de criză generate de un 
conflict armat. 

Prezenta ordonanță de urgență va reglementa setul de activități 
întreprinse de către Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale României, ca urmare a unei decizii 
aprobate prin Hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în scopul 
evacuării dintr-o zonă de conflict armat a unor categorii de cetățeni străini sau 
apatrizi. 

Acordarea sprijinului și asistenței se face în baza principiilor dreptului 
umanitar international și în coordonare cu alți parteneri internaționali pentru a 
utiliza resursele în mod eficient și a crește numărul celor cărora li se acordă 
sprijin. Cetățenilor străini și apatrizilor cărora li se acordă sprijin și asistență 
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vor beneficia de o paletă largă de servicii precum cazarea și asigurarea hranei 
pe teritoriul altui stat, până la momentul intrării pe teritoriul României, 
asigurarea serviciilor medicale în caz de urgență, asigurarea transportului către 
România. Atenție specială se va acorda copiilor, persoanelor cu dizabilități, 
femeilor și persoanelor în vârstă. 

Ca urmare a prezentării realizate de doamna Daniela Grigore Gîtman, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, elaborarea unui 
Raport comun de adoptare pentru proiectul de Lege - Plx 420/2021. 

În zilele de 26 și 28  octombrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 27 octombrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11 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 (USR), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD). A fost absentă doamna deputat Furtună Mirela (PSD) – concediu 
odihnă (CO). 

În zilele de 26 și 28 octombrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 11 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 (USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absentă 
doamna deputat Furtună Mirela (PSD) – concediu odihnă (CO). 

 

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                Stroe Ionuț-Marian 
 
 
 
 
 


