
 

 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 12 septembrie 2019 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
din  11 şi 12 septembrie 2019 

 

În zilele de 11 şi 12 septembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Miercuri, 11 septembrie 2019 
 
 Dezbaterea următoarelor iniţiative: 

 
PLx 292/2019 - Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru 
deputaţi şi senatori şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de 
specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu 
statul special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi 
consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă din România (dezbatere pentru Aviz) 
 
PLx 333/2019 - Proiect de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de 
la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în 
cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 2016 (dezbatere 
pentru Aviz) 
 
COM (2019) 195 – COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ 
DE INVESTIŢII Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a 
Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii (examinare pe fond). 
   
Joi, 12 septembrie 2019 
 
 Studiu individual. 
 

În data de 11 septembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
reunit pentru a dezbate iniţiativele aflate pe ordinea de zi. 

alina.pop
comisii



Referitor la PLx 292/2019, în lipsa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale, dna preşedinte Biró a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al 
propunerii legislative. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În prezentarea susţinută pentru PLx 333/2019 s-a menţionat că scopul 
proiectului de act normativ îl constituie abordarea etapizată a gestionării substanţelor 
care depreciază stratul de ozon, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, în 
vederea diminuării riscurilor asupra sănătăţii umane şi mediului. 

Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Mediului, 
dna Claudia Dumitru, coordonator de proiect şi dna Andreea Guşă, consilier.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce priveşte COM (2019) 195, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o săptămână. 

În data de 12 septembrie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 
iniţiativelor înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii ulterioare. 

La şedinţa Comisiei din data de 11 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Furtună Mirela (PSD), 
Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 
(afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 
(ALDE), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). 

La şedinţa Comisiei din data de 12 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 
(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă 
Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). 

 

    Preşedinte,                      Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtuna 
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