Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 29 noiembrie 2017

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din 28 şi 29 noiembrie 2017
In zilele de 28 şi 29 noiembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 28 noiembrie a.c.
orele 10.00-11.00
Întâlnire cu Grupul de prietenie din Indonezia
ora 10.30
•

Dezbaterea pentru raport a următorului proiect de Lege:

PLx 392/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate (sub rezerva primirii
avizului de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi)
•

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

PLx 460/2017 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la
privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la
Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
PLx 461/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi
Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016
PLx 483/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.
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La întâlnirea membrilor Comisiei pentru politică externă cu Grupul de prietenie din
Indonezia, de la ora 10.00, au fost evidenţiate bunele relaţii tradiţionale dintre România şi
Indonezia, revigorarea relaţiilor bilaterale şi o prezenţă mai activă a României în regiune,
prin menţinerea şi dezvoltarea unui dialog politic la nivel cât mai înalt, dezvoltarea relaţiilor
pe diplomaţie economică prin identificarea unor oportunităţi de investiţii, precum şi
amplificarea continuă a dialogului în toate domeniile de activitate, inclusiv în ceea ce
priveşte cooperarea împotriva terorismului şi pentru protejarea drepturilor femeilor şi
copiilor.
De asemenea, s-a exprimat satisfacţia privind susţinerea candidaturii României la
Consiliul de Securitate al ONU, 2020-2021, de către Indonezia.
In ceea ce priveşte şedinţa Comisiei, de la orele 10.30, la primul punct al ordinii de
zi, s-a propus si aprobat, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pe acest proiect de Lege
până la primirea avizului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La următorul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au
dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege nr. 460 şi 461.
Referitor la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PLx 483/2017, membrii
Comisiei au analizat proiectul de Lege şi dispoziţiile acestuia cu privire la bugetul
Ministerului Afacerilor Externe iar în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate au avizat
favorabil, cu majoritate de voturi şi un vot împotrivă, proiectul de Lege.
Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Alexandru Micula, Secretar de
Stat şi domnul Ştefan Moisii, Secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Externe şi
doamna Oana Ţurea, Sef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice.
În ziua de 29 noiembrie, membrii Comisiei au avut studiu individual asupra
documentelor cu care este sesizată Comisia şi pe dosare de actualitate de politică externă.
La şedinţele Comisiei din data de 28 şi 29 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 13 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Intotero NataliaElena (PSD), Furtună Mirela (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana
Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD),
Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru
Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró RozáliaIbolya (UDMR-deplasare), Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNLdeplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat),
Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Korodi Attila (UDMR).
Vicepreşedinte,
Natalia Elena Intotero

Secretar,
Mirela Furtună

