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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 13 aprilie 2017

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 11-13 aprilie 2017
In perioada 11-13 aprilie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările
cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 11 aprilie, orele 12.00
¾ Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 169/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin. (1) din Legea nr.121/2011 privind participarea
forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
¾ Diverse.
În prezentarea proiectului de Lege s-a susţinut că iniţiativa permite armonizarea şi
adaptarea cadrului legislativ şi procedurilor naţionale cu cele ale NATO, conform deciziilor
adoptate la Summit-ul NATO de la Varşovia. România a identificat o serie de responsabilităţi
şi acţiuni pentru implementarea deciziilor de la Summit, concretizate în Planul Integrat de
Acţiune. Acesta vizează măsurile în vederea dezvoltării şi consolidării elementelor esenţiale
ale prezenţei aliate înaintate adaptate pe segmentul sudic al flancului estic şi asigurarea
contribuţiei naţionale la prezenţa aliată consolidată înaintată pe segmentul sudic al flancului
estic, în cadrul Grupului de luptă condus de către SUA, ce se va constitui în Polonia.
Având în vedere că misiunile pe care le va executa subunitatea românească în Polonia
nu sunt prevăzute în legislaţia actuală, a fost identificată necesitatea completării cadrului
normativ cu prevederi vizând întrebuinţarea forţelor şi capabilităţilor existente la nivelui
Armatei României, în afara teritoriului statului român.
Urmare prezentării, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
A participat la şedinţă, în calitate de invitat, domnul Colonel Radu Bulmac, Statul Major
General, Ministerul Apărării Naţionale.
În zilele de 12 şi 13 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu
individual asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe.
Preşedinte,

Secretar,

Biró Rozália-Ibolya

Mihai Culeafă

