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Bucureşti, 2 noiembrie 2017

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din 31 octombrie - 2 noiembrie 2017
In perioada 31 octombrie – 2 noiembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marti, 31 octombrie, ora 12.30
¾ Dezbaterea următorului proiect de Lege:
PLx 152/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017
privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb (Raport comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Lege aflată în
procedură de reexaminare, ca urmare a cererii preşedintelui)
¾ Dezbaterea următoarei iniţiativei europene:
JOIN(2017)450 – Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu –
Construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE – examinare pe fond
¾ Ora 13.30 - şedinţă comună cu Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării (Raport comun)
PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind
instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
¾ Ora 14.00
Întrevedere cu doamna Alanna Armitage, director regional al Fondului Naţiunilor Unite
pentru Populaţie (UNFPA) pentru Europa de Est şi Asia Centrală (comună cu Comisiile
pentru politică externă, pentru sănătate şi pentru egalitate de şanse ale Parlamentului
României)
¾ Diverse.

2

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu dispozițiile art. 61, art. 63 și art.
137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au reexaminat legea în ședințe
separate: Comisia juridică, de disciplină și imunități în data de 30 și 31 octombrie 2017, iar
Comisia pentru politică externă în data de 31 octombrie 2017.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât cu
majoritate de voturi, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere, adoptarea unui Raport favorabil, în
forma adoptată de Senat, cu un amendament admis.
A participat la şedinţă în calitate de invitat domnul Horaţiu Radu, Subsecretar de
Stat, Agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
Referitor la iniţiativa europeană, în urma prezentării şi a opiniilor exprimate,
membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea
unei opinii favorabile.
A participat la şedinţa Comisiei în calitate de invitat doamna Popescu Mihaela, Şef
Birou securitate cibernetică din Ministerul Afacerilor Externe.
În ceea ce priveşte şedinţa comună, de la ora 13.30, membrii Comisiei pentru
politică externă şi ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au
dezbătut proiectul de Lege nr.264 şi amendamentele depuse de către Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni, domnul deputat Constantin Codreanu, domnul deputat Matei
Dobrovie şi domnul deputat Eugen Tomac.
În urma dezbaterilor, supus la vot proiectul de Lege în ansamblu, membrii celor
două Comisii au hotărât cu majoritate de voturi, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri adoptarea
proiectului de Lege, cu amendamente admise şi respinse.
Tot marţi, 31 octombrie, orele 14.00, membrii Parlamentului prezenţi la
întrevederea cu doamna Alanna Armitage, Director Regional al Fondului Naţiunilor Unite
pentru Populaţie (UNFPA) pentru Europa de Est şi Asia Centrală au apreciat ca fiind
deosebit de utilă şi în beneficiul ambelor părţi întărirea cooperării dintre cele două instituţii.
Pornind de la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU, s-au
identificat modalităţile practice în care colaborarea este necesară în vederea soluţionării
problemelor multiple înregistrate în societatea românească: mortalitatea infantilă,
demografie scăzută, populaţie îmbătrânită, migraţie, natalitatea mare în rândul minorelor,
violenţa domestică, lipsa educaţiei sexuale în şcoli.
Doamna Armitage a subliniat că UNFPA este deschisă pentru a aborda împreună
toate provocările cu care România se confruntă.
Doamna preşedinte Biró a subliniat că România are nevoie de o strategie pentru
10-15 ani care să cuprindă politici de reproducere, demografice, privind egalitatea de gen,
prevenirea şi eliminarea violenţei împotriva femeilor, de educaţie în şcoli, toate acestea
fiind necesare pentru schimbarea şi îmbunătăţirea statisticilor îngrijorătoare actuale.
Totodată, este prioritară modificarea cadrului legislativ, cu scopul de a poziţiona în
centrul acestuia prevenţia şi educaţia.
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In zilele de 1 şi 2 noiembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea
dezbaterii ulterioare.
La şedinţa Comisiei din data de 31 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de
16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan
(USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),
Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman
(PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat),
Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Intotero Natalia-Elena (PSD),
Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Ponta Victor-Viorel
(Neafiliat) şi Tomac Eugen (PMP).
La şedinţele Comisiei din data de 1 şi 2 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),
Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic
(ALDE), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD),
Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Intotero
Natalia-Elena (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat) şi
Tomac Eugen (PMP-deplasare).
Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

