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 În perioada 19-21 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 287/2018 - Proiect de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale 
membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor 
organizaţiilor internaţionale acreditate în România (Raport) 
 
PLx 371/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul 
durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
(Aviz)  
 

2. Diverse 
 
 

În şedinţa din 19 iunie, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
proiectul de Lege 287, care a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaţilor, în 
13 iunie a.c., în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. În data de 4 iunie 
Guvernul a transmis un punct de vedere asupra proiectului de Lege, cu observaţii şi 
propuneri. 

În timpul dezbaterilor, au fost prezentate observaţiile Guvernului asupra 
proiectului de Lege referitoare la reformularea unui articol pentru claritate precum 
si adaugarea unor date în cuprinsul cărţii de identitate speciale, pentru 
sistematizarea emiterii acestora în funcţie de regimul juridic aplicabil titularilor, care 
au fost aprobate de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi, dl Pietro Pavoni, Ministru 
Consilier şi dna Lorena Mazilu, Consilier la Direcţia Protocol din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, dna Carmen Sârb, Director ajunct, Direcţia pentru evidenţa 
persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

In ceea ce priveşte proiectul de Lege 371, în prezentarea punctului de vedere 
al Guvernului s-a susţinut că obiectivul Protocolului este acela de a facilita şi 
încuraja cooperarea între părţi, că părţile se obligă să ia anumite măsuri specifice 
pentru îndeplinirea obligaţiilor prin dezvoltarea unor politici şi strategii generale de 
transport, prin realizarea conectivităţii între reţelele infrastructurii de transport la 
nivelul statelor semnatare ale Convenţiei Carpatice, precum şi prin realizarea de 
programe şi proiecte comune. De asemenea, s-a menţionat că Protocolul supus 
debaterii este cel de-al patrulea protocol la Convenţia Carpatică. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi, domnul Ion Câmpeanu, 
Secretar de Stat şi dl Vasile Ristache, Consilier din cadrul Ministerului Mediului. 

La punctul Diverse al ordinii de zi doamna preşedinte Biró a informat membrii 
Comisiei cu acţiunile prevăzute în programul Comisiei, pentru săptămâna viitoare 
astfel, marţi 26 iunie, ora 9.00, întrevedere cu o delegaţie a Comisiei pentru politică 
externă din Ucraina, comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului şi la 
orele 11.15 întrevedere cu o delegaţie a Asociaţiei parlamentare de prietenie  
Filipine-România. 

În zilele de 20 şi 21 iunie 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 19 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna 
Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună 
Mirela (PSD), Balan Ioan (PNL),  Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Cosma 
Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie 
(PSD), Tomac Eugen (PMP), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: 
Anastase Roberta Alma (PNL- deplasare), Constantin Daniel (Neafiliat) şi 
Gerea Andrei Dominic (ALDE). 

La şedinţele Comisiei din data de 20 şi 21 iunie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 19 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), 
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL),  
Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-
Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Constantin Daniel (Neafiliat) şi Gerea 
Andrei Dominic (ALDE). 

 
 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                        Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


