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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din perioada 26 - 28 septembrie 2017
In perioada 26-28 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 26 septembrie, ora 12.30
1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte 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
PLx 285/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica
Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016
2. Diverse.
În prezentarea punctului de vedere al Guvernului asupra proiectului de Lege nr.284
s-a afirmat că Ministerul Finanţelor Publice a elaborat acest proiect de Lege întrucât nu au
fost depuse instrumentele de ratificare a Protocolului semnat în 1990.
Banca Internaţională de Cooperare Economică (BICE) este o instituţie financiară
internaţională înfiinţată în 1963 iar statele membre sunt, în prezent, guvernele Bulgariei,
Vietnamului, Mongoliei, Federaţiei Ruse, României, Cehiei, Slovaciei şi Poloniei.
De asemenea, s-a precizat că până în 2015 administrarea dosarului BICE a fost
făcută de către Banca Naţională a României şi Ministerul Afacerilor Externe, iar de la
înfiinţare şi până în prezent au avut loc 4 modificări ale documentelor statutare.
În cadrul sesiunii dedicate întrebărilor domnul deputat Ganţ a dorit să ştie cine a
decis iniţierea acestui proiect de Lege, câte state membre ale acestui organism au mai
ratificat şi dacă există restricţii de la Comisia Europeană în această privinţă.
Răspunzând întrebărilor, reprezentantul Ministerului a afirmat că decizia iniţierii
acestui proiect de Lege a fost urmare a consultărilor Ministerului Finanţelor Publice cu
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Ministerul Justiţiei şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate de
România, că celelalte state membre analizează contopirea Băncii Internaţionale de
Investiţii cu Banca Internaţională de Cooperare Economică, ori lichidarea acesteia. S-a
menţionat că BICE este întru-un proces de redresare şi reorganizare, că o decizie în ceea
ce priveşte lichidarea se ia în consultare cu celelalte state membre şi că trebuie avut în
vedere pierderea capitalului vărsat de România.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât avizarea
negativă a proiectului de Lege, cu majoritate de voturi, 2 voturi pentru şi o abţinere.
Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi dna Oana Iacobescu, Şef serviciu şi dna
Teodora Trufea, Expert.
In ceea ce priveşte proiectul de Lege nr.285, în prezentarea punctul de vedere al
Guvernului s-a exprimat că în prezent, între România şi Serbia se aplică Acordul pentru
colaborarea în domeniul asistenţei medicale a asiguraţilor, încheiat în 1976. Ambele părţi
şi-au exprimat disponibilitatea încheierii unui nou acord în domeniul securităţii sociale care
să aibă în vedere evoluţiile înregistrate şi care să reglementeze şi acordarea pensiilor şi
altor drepturi de asigurări sociale.
De asemenea, s-a afirmat că Acordul va fi încheiat pe o perioadă nedeterminată iar
la data intrării în vigoare Acordul semnat în 1976 îşi încetează valabilitatea.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi, a proiectului de Lege.
Au participat la şedinţa comisiei în calitate de invitaţi dna Monica Mateescu,
Consilier şi dl Dinu Tepeş, Consilier.
In zilele de 27 şi 28 septembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut
studiu individual asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe.
La şedinţele Comisiei din data de 26 şi 27 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta
Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Ganţ OvidiuVictor (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:
Barna Ilie Dan (USR), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dumitrache Ileana
Cristina (PSD - CM) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE).
La şedinţa Comisiei din data de 28 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 16 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai
(PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel
(Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR), 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: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),
Barna Ilie Dan (USR), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dumitrache Ileana
Cristina (PSD - CM) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

