Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 21 septembrie 2017

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 18 - 21 septembrie 2017
In perioada 18-21 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Luni, 18 septembrie, ora 12.30
1. Armonizarea observaţiilor şi definitivarea textului Declaraţiei privind situaţia
minorităţilor din Ucraina
Marţi, 19 septembrie, ora 13.30
1. Intrevedere cu Ministerul Afacerilor Externe – Ucraina, Brexit
2. Dezbaterea următoarelor iniţiative europene:
COM (2017) 240 – Document de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de
globalizare
COM (2017) 218 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Comisiei să
deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord de stabilire a condiţiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană
3. Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 284/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Moscova, la 18
decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble
transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a
Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
4. Diverse
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În şedinţa din 18 septembrie a.c., ora 12.30, membrii Comisiei pentru politică
externă, reuniţi în şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului, au
finalizat textul proiectului de Declaraţie privind situaţia creată în Ucraina urmare adoptării
Legii Educaţiei de către Rada Supremă, pe baza observaţiilor primite şi a punctului de
vedere al Ministerului Afacerilor Externe, documentul fiind înaintat Birourilor Permanente
reunite în vederea adoptării de către Parlamentul României.
A participat la şedinţă în calitate de invitat domnul Alexandru Victor Micula, Secretar
de Stat în Ministerul Afacerilor Externe.
La începutul şedinţei din data de 19 septembrie, orele 13.30, membrii Comisiei
pentru politică externă au aprobat modificarea ordinii de zi respectiv punctul unu să fie
dezbătut după epuizarea celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi.
Referitor la dezbaterea celor două COM-uri, membrii Comisiei au dezbătut şi avizat
favorabil, cu unanimitate de voturi, cele două iniţiative europene.
La următorul punct al ordinii de zi, dezbaterea şi avizarea PLx 284/2017, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate, amânarea pentru o săptămână.
La punctul Diverse, domnul vicepreşedinte Ardelean a solicitat Ministerului
Afacerilor Externe o informare privind Referendumul din Catalonia şi s-a stabilit
componenţa delegaţiei Comisiei pentru politică externă care va efectua o vizită oficială în
Croaţia, în perioada 25-26 octombrie a.c.
Revenind la punctul 1 al ordinii de zi, domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de
Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a prezentat demersurile întreprinse de către
MAE privind soluţionarea situaţiei din Ucraina, menţionând de lucrările Comisiei
interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecția persoanelor aparținând
minorităților naționale, care s-a desfășurat săptămâna trecută la Kiev, ocazie cu care s-a
semnat o Declarație comună prin care se asumă de către cele două Părți preluarea pe
agenda noii sesiuni din 2017 a tuturor temelor de interes pentru cele două Părți, începând
cu anul 1997.
În context, reprezentanții MAE român au solicitat părții ucrainene să ceară avizul
Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) și al Înaltului
Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale înainte ca noua lege a învățământului
adoptată de Parlamentul de la Kiev să fie promulgată de Președintele Ucrainei.
Delegația română care s-a deplasat la Kiev a fost formată din reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Ministerului
Educației Naționale, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Departamentului pentru
Relații Interetnice, Secretariatului de Stat pentru Culte și ai Uniunii Ucrainenilor din
România.
Totodată, a anunţat că în data de 14 septembrie, domnul ministru Teodor
Meleşcanu, împreună cu omologii săi din Bulgaria, Grecia şi Ungaria, au transmis
ministrului afacerilor externe al Ucrainei şi comisarilor europeni în domeniu, o scrisoare
comună prin care au exprimat îngrijorarea şi profundul regret faţă de adoptarea recentă de
către Rada Supremă a proiectului de Lege a Învăţământului din Ucraina, la 5 septembrie
2017. Acest demers comun are în vedere interesul susţinut al părţilor semnatare în
asigurarea protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi
un apel adresat autorităţilor ucrainene în identificarea de măsuri concrete în spiritul
cooperării şi respectării stricte a normelor şi standardelor internaţionale în domeniu.
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De asemenea, domnul Micula a apreciat că Declaraţia Parlamentului României
referitoare la adoptarea Legii educaţiei în Ucraina este un instrument bine venit, care poate
ajuta în soluţionarea favorabilă a situaţiei.
In ceea ce priveşte dezbaterea pe tema Brexit, au participat la şedinţă în calitate de
invitaţi,din partea Ministerului Afacerilor Externe, Serviciul Brexit, doamna Adina Bădescu,
Şef serviciu şi dna Andreea Guţu.
Dna Bădescu a făcut o prezentare a stadiului negocierilor precum şi elementele
privind organizarea internă pentru susţinerea României la negocieri, menţionând
Mecanismul inter-ministerial pentru pregătirea mandatelor României în urmărirea
negocierilor pentru ieşirea Marii Britaniei din Uniunea Europeană, care are următoarea
structură: Consiliul inter-ministerial pentru Brexit, Comitetul de pilotaj, Comitetul de
coordonare a afacerilor europene şi Grupuri de lucru şi care permite desfăşurarea unui
dialog inter-ministerial.
De asemenea, a menţionat că săptămâna trecută a avut loc o dezbatere publică,
organizată de MAE, "Axe strategice de acțiune a Guvernului României în contextul
procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană", document care prevede
prioritățile majore ale României în procesul de negociere: protejarea drepturilor și
intereselor cetățenilor români din Marea Britanie, salvgardarea prevederilor financiare şi
continuarea cooperării în domeniul apărării și al politicii externe. Urmare finalizării
dezbaterii publice, Guvernul urmează să adopte acest document, în luna octombrie a.c..
Doamna Bădescu a declarat că elementul-cheie urmărit de România în negocierile
cu Marea Britanie este obținerea scenariului maximal definit de mandatul general al UE27.
La sesiunea dedicată întrebărilor, domnul deputat Ganţ a adresat o întrebare
referitoare la finalizarea negocierilor. Cum se realizează? Cu unanimitate, prin încheierea
unui Tratat? Dna Bădescu a răspuns că rezultatele negocierilor se finalizează printr-un
Acord de retragere, care trebuie să fie aprobat de către Parlamentul European şi, ulterior,
supus ratificării statelor membre UE.
Domnul deputat Dobrovie a dorit să afle ce direcţii de acţiune are Ministerul pentru
protecţia cetăţenilor români care trăiesc în Marea Britanie. Răspunzând întrebării, dna
Bădescu a afirmat că protecţia drepturilor cetăţenilor români care trăiesc în Marea Britanie
este prioritatea absolută a României, un răspuns elaborat pe această temă putând fi dat de
Ministerul Muncii şi/sau Ministerul Românilor de Pretutindeni. Rolul Ministerului Afacerilor
Externe este de a coordona şi integra contribuţiilor celorlalte ministere pe aceasta temă.
de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Furtună Mirela (PSD), Cosma Andreea (PSD
– înlocuită de dna Căruceru Aida-Cristina), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman
(PSD – înlocuit de dna Teiş Alina), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD),
Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Vîrză Mihăiţă (PSD), Voicu Mihai
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNL),
Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta
Victor-Viorel (Neafiliat).
La şedinţele Comisiei din data de 19, 20 şi 21 septembrie şi-au înregistrat prezenţa
un număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna
Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta
Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana
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Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD),
Korodi Attila (UDMR), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Vîrză Mihăiţă (PSD), Voicu Mihai
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin
Daniel (Neafiliat) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

