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Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

I. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege, cu care a fost 
sesizată Comisia: 

PL-x 263 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul 

României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a 

Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, 

semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008,  sesizare în fond, Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată; 

PL-x 274 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii 

criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008, în procedură de 
urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată; 

PL-x 275 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, pentru amendarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

II. Diverse 
 

I. Pentru susţinerea şi prezentarea proiectelor de Lege au fost invitaţi să participe la 

şedinţa Comisiei reprezentanţi din partea ministerelor implicate. Astfel, din partea 

Ministerului Afacerilor Externe au fost prezente dna Andreea Petrache, secretar III în cadrul 
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Direcţiei ONU şi instituţii specializate şi dna Elena Bischiu, secretar III în cadrul Direcţiei 

Drept Comunitar, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost prezent dnul 

Ovidiu Simina, consilier al secretarului de stat Radu Stancu,  iar din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, dna Elena Burcea, şef serviciu în cadrul Direcţiei Trezorerie şi Datorie 

Publică. 

Doamna Andreea Petrache, în susţinerea proiectului de Lege PL-x 263, a prezentat 

mai multe aspecte legate de necesitatea adoptării proiectului de lege, în forma prezentată. 

Astfel, a reieşit importanţa ratificării Acordului de sediu, având în vedere faptul că România, 

ca membră a comunităţii statelor şi guvernelor care au în comun limba franceză, s-a 

implicat activ în protecţia şi promovarea limbii franceze în regiunea Europei Centrale şi de 

Est şi în difuzarea valorilor francofone. Prin organizarea la Bucureşti a celui de al XI-lea 

Sommet al Francofoniei, cât şi prin acţiunile sale constante în domeniu (de ex.:crearea 

programului guvernamental de burse Eugen Ionesco), rolul României în cadrul Organizaţiei 

Internaţionale a Francofoniei a crescut, capătând o nouă dimensiune, România primind 

titulatura de “stat – far” al Francofoniei. 

Domnul deputat Ovidiu Ganţ a dorit să ştie dacă toate “privilegiile”, cum ar fi 

“imunitatea persoanală, arhive inviolabile, recuperarea de TVA pentru bunurile 

achiziţionate”, sunt conforme cu normele europene. 

S-a făcut precizarea că Antena Regională nu este o a doua Ambasadă a Franţei la 

Bucureşti chiar dacă are statut de misiune diplomatică, iar toate privilegiile prevăzute pentru 

aceasta sunt în acord cu statutul nostru de membru al Uniunii Europene.  

După prezentarea proiectului de Lege PL-x 263, şi după primirea informaţiilor 

solicitate, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui raport de admitere, 

fără amendamente. Astfel, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între 

Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a 

Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, 

semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008, va fi trimis, spre dezbatre şi adoptare, Plenului 

Camerei Deputaţilor, în forma prezentată de iniţiator. 

Pentru prezentarea proiectului de Lege PL-x 274, domnul consilier Simina a subliniat 

că, în contextul bunelor relaţii româno-ungare, necesitatea încheierii documentului de 

cooperare bilaterală, conform aquis-ului comunitar, se circumscrie procesului de pregătire şi 

adoptare a măsurilor necesare aderării României la Spaţiul Schengen în anul 2011 şi are 

ca obiectiv crearea unei baze juridice bilaterale pentru cooperarea în domeniul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii transfrontaliere. 



Cooperarea se realizează prin schimb de informaţii şi experienţă, prin crearea de 

echipe comune şi schimb de specialişti, prin formarea şi perfecţionarea personalului. 

Domnul deputat Ovidiu Ganţ a făcut precizarea privind necesitatea semnării unor 

astfel de acorduri de cooperare cu ţările membre UE şi interesul nostru de a eficientiza 

punctele de trecere a frontierei noastre cu state non-UE.  

De asemenea, a formulat întrebarea : Dacă defiinţarea punctelor de coordonare 

regională este oportună? 

Diminuarea unor posturi de conducere care nu au activitate operativă face parte din 

noua strategie a Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Doamna Elena Bischiu, în susţinerea proiectului de lege PL-x 275, a menţionat că 

încheierea acestui Protocol este necesară pentru că asigură, pe de o parte, respectarea 

angajamentului politic al Guvernului României asumat în cadrul negocierilor de aderare la 

Uniunea Europeană, iar pe de altă parte, aplicarea art.307 al Tratatului instituind 

Comunitatea Europeană (TCE), care prevede obligaţia statelor membre de a adopta 

măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităţilor între tratatele la care acestea sunt 

părţi şi dreptul comunitar.  

După dezbaterea proiectelor de Lege PL-x 274 şi PL-x 275, membrii Comisiei au 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil, proiectele de Lege.  

II. La capitolul Diverse, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au fost informaţi despre 

o invitaţie primită pentru data de 29 mai a.c., urmând ca cei interesaţi să dea curs invitaţiei. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 26-27 mai a.c. au fost 

conduse de doamna vicepreşedinte Manuela Mitrea, fiind prezenţi 15 deputaţi: Manuela 

Mitrea (PSD+PC), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Bot 

Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Edler András György (UDMR), Ganţ 

Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa Daniela 

(PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu 

Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi 6 deputaţi: Borbély László (UDMR), Rogin Marius 

(PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Niculescu-Mizil 

Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC) şi Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). 

 

 

   p. Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
               Manuela Mitrea                               Popoviciu Alin Augustin Florin 
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