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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

București, 05 mai 2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din zilele de 04 și 05 mai 2022 

 

În zilele de 04 și 05 mai a.c., Comisia pentru politică externă și-a desfășurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

Miercuri, 04 mai 2022, ora 15.00, ședință mixtă 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 170/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a 
Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 
privind Codul aerian; 

PLx 184/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de 
partea română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul 
României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și 
Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de 
geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002; 

PLx 185/2022 - Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în 
scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile. 
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      În ziua de 04 mai 2022, 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 170/2022, domnul Bălu a declarat că proiectul de Lege 
vizează, în principal, exceptarea de la plata tarifelor pentru servicii de navigație 
aeriană și a tarifelor aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, 
transfer, aterizare, staționare și iluminat a zborurilor militare efectuate de 
aeronavele unui stat membru NATO, fără a mai fi necesară încheierea unor 
acorduri/tratate bilaterale sau multilaterale în acest sens între România şi 
statele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.  

De asemenea, se propune introducerea unor dispoziții prin care să fie 
acoperite situațiile în care anumite zboruri vor face obiectul scutirii de la plata 
tarifelor pentru servicii de navigație aeriană sau aeroportuare, în baza unor 
tratate la care România este parte. În acest fel se creează cadrul legal pentru 
respectarea unor viitoare angajamente pe care România și le-ar putea asuma 
prin tratate internaționale, în ceea ce privește scutirea unor categorii de zboruri 
de la plata tarifelor pentru servicii de navigație sau a celor aeroportuare. 

În urma prezentării realizate de domnul Marius Bălu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Apărării Naționale, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește PLx 184/2022, domnul secretar de stat a susținut 
că protocolul vizează, potrivit expunerii de motive, extinderea zonei de 
responsabilitate a batalionului la bazinul fluviului Dunărea, pe lângă cel 
existent deja, și anume bazinul de recepție al râului Tisa. 

Batalionul participă la limitarea consecințelor unui dezastru natural sau, 
după caz, în locul unde poate exista un pericol iminent de producere a unui 
astfel de dezastru natural. Batalionul este compus dintr-un comandament 
multinațional și din contingente naționale. 

În urma prezentării realizate de domnul Marius Bălu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Apărării Naționale, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Referitor la PLx 185/2022, domnul Stanca a subliniat că proiectul 
stabilește cadrul organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a 
Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de 
autorizare privind călătoriile, asigurând astfel aplicarea în România a 
Regulamentului (UE) 2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire EES 
(Regulamentul Entry/Exit) și a Regulamentului (UE) 2018/1240 de instituire a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) 
(Regulamentul ETIAS).  

În acest sens, desemnarea punctelor centrale de acces se va face la 
nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, iar adaptarea și 
dezvoltarea infrastructurii naționale de frontieră sunt stabilite în 
responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcția Generală pentru 
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Comunicații și Tehnologia Informației și Poliția de Frontieră Română). Proiectul 
de lege stabilește, totodată, autorităților drept de consultare a datelor în 
sistemul central EES și a celor cu drept de acces la sistemul ETIAS, precum și 
o serie de aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal și 
mecanismul de contestare a prelucrărilor apreciate de acestea ca fiind 
nelegale. 

În urma prezentării susținute de domnul Sergiu Stanca, șef serviciu în 
cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor 
Interne, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ziua de 05 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual.  

La şedința Comisiei din data de 04 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa, 
fizic și online, un număr de 14 deputaţi: 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 ziua de 05 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 
deputaţi: 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).  
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
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