
1 
 

�

�

Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 31 martie 2022 

 

PROCES VERBAL  

 al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 29 - 31 martie 2022 

În perioada 29 - 31 martie a.c., Comisia pentru politică externă și-a desfășurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 29 martie a.c., reuniunea de lucru a Subcomisiei pentru 
dezvoltare durabilă pentru analizarea și dezbaterea celor 4 Paneluri de lucru 
din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei în vederea formulării unei poziții 
a Subcomisiei  

 Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege,  PLx 151/2022 - Proiect de 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi 
financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău, 
la 11 februarie 2022. 

 

În ziua de 29 martie 2022, membrii Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă        
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru pentru analizarea și dezbaterea celor 4 
Paneluri de lucru din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei în vederea formulării 
unei poziții a Subcomisiei. 

Platforma “Conferința privind viitorul Europei”/CoFE a fost lansată formal 
la 9 mai 2021, la Strasbourg, de către Parlamentul European, Consiliul și Comisia 
Europeană și reprezintă un cadru de discuții și reflecție privind viitorul Europei, cu 
implicarea a numeroși actori – instituțiile europene, guvernele statelor membre, 
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parlamentele naționale, cetățenii, societatea civilă, mediul academic, partenerii 
sociali și alți actori interesați și își propune să le acorde cetățenilor un rol mai 
important în conturarea politicilor și a obiectivelor ambițioase ale UE, îmbunătățind 
astfel reziliența Uniunii la crize. Calendarul CoFE viza derularea dezbaterilor pe 
parcursul anului 2021 și în primul semestru al anului 2022, finalizarea acesteia 
urmând să aibă loc pe durata Președinției franceze a Consiliului UE (semestrul I al 
anului 2022), prin formularea unor propuneri adoptate de Plenara acestei conferințe 
care să stea la baza unor linii directoare privind viitorul Europei și reformarea 
instituțiilor europene. 

Conferința este plasată sub autoritatea celor trei instituții europene majore, 
reprezentate de președintele Parlamentului European, de președintele Consiliului și 
de președintele Comisiei Europene, acționând în calitate de președinție comună care 
este sprijinită de un comitet executiv, coprezidat de cele trei instituții ale UE (dl Guy 
Verhofstadt, deputat în Parlamentul European, dl Clément Beaune, secretar de stat 
pentru afaceri europene pentru Președinția franceze a Consiliului și dna Dubravka 
Šuica, vicepreședintă a Comisiei Europene, responsabilă cu democrația și 
demografia). Un secretariat comun, de dimensiuni limitate și format din funcționari 
care reprezintă cele trei instituții în mod egal, sprijină activitatea comitetului executiv. 

Cele 146 de recomandări înregistrate în patru domenii ( „O economie mai 
puternică, justiție socială și locuri de muncă/Educație, cultură, tineret, 
sport/Transformarea digitală”, „Democrația europeană / Valori și drepturi, 
statul de drept, securitate”, Schimbări climatice și mediu/Sănătate” , „UE în 
lume / Migrație”), vor fi dezbătute în luna aprilie a.c., în cadrul Plenarei CoFE care 
este formată din 436 de membrii, dintre care 108 sunt europarlamentari, 108 sunt 
reprezentanții parlamentelor naționale, iar restul fiind cetățeni europeni și 
observatori. 

Rezultatul final al conferinței va fi prezentat într-un raport către președinția 
comună, urmând ca cele trei instituții să examineze rapid modalitățile de a da curs 
în mod concret acestui raport, fiecare în cadrul propriilor domenii de competență și 
în conformitate cu tratatele. 

În ziua de 30 martie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat 
pe ordinea de zi. 

Doamna secretar de stat a susținut că noul Acord va reprezenta principalul 
instrument prin intermediul căruia România va acorda sprijin autorităţilor Republicii 
Moldova în eforturile acestora care vizează dezvoltarea durabilă şi avansarea pe calea 
reformelor şi apropierea de Uniunea Europeană. Totodată, asistenţa acordată de 
România în baza Acordului este de natură să deschidă noi oportunităţi pentru 
dezvoltarea relaţiilor şi cooperării pe multiple paliere între Bucureşti şi Chişinău, cu 
beneficii reciproce, pe termen mediu şi lung. Proiectul de act normativ permite 
acordarea de către Guvernul României a unei contribuţii nerambursabile în beneficiul 
Republicii Moldova în valoare de 100 milioane de euro, plătibilă pe o perioadă de 7 
ani de la intrarea în vigoare a Acordului. Pentru finalizarea proiectelor şi activităţilor 
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aflate în derulare, în vederea absorbţiei complete de către Republica Moldova a 
fondurilor puse la dispoziţie de către Guvernul României, implementarea Acordului 
poate fi prelungită pe o perioadă de maximum 3 ani. Acordul intră în vigoare la data 
ultimei notificări prin canale diplomatice prin care părţile confirmă îndeplinirea 
procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. 

În urma prezentării susținute de doamna Janina Sitaru, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, PLx 
151/2022. 

 

În zilele de 29 și 31 martie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La ședința Comisiei din ziua de 30 martie 2022 și-au înregistrat prezența un 
număr de 14 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu 
Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan 
Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD).  

În zilele de 29 și 31 martie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 14 
deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-
Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități 
Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache 
Daniel (PSD).  

 

 

                     Preşedinte,                Secretar, 

                Biró Rozália-Ibolya                                 Mihail Albișteanu 
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