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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 19 septembrie 2019 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 17-19 septembrie 2019 

 
În perioada 17-19 septembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Miercuri, 18 septembrie 2019 
 

 Dezbaterea următoarelor iniţiative: 
 
PLx 328/2019 - Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (dezbatere în 
fond) 
 
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).  

 

Marţi, 17 septembrie şi joi, 19 septembrie 

 Studiu individual. 
 

 
În data de 18 septembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă s-au 

reunit pentru a dezbate iniţiativele aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 328/2019, membrii Comisiei au examinat avizul 

favorabil al Consiliul Legislativ, cu observaţii şi propuneri, punctul de vedere al 

Guvernului, avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

alina.pop
comisii



problemele minorităţilor naţionale, precum şi raportul preliminar de respingere de la 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.34 din Legea 

nr.248/2005, în sensul atribuirii calităţii de act de identitate paşaportului simplu 

electronic şi paşaportului simplu temporar. 

A participat la şedinţă, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, dna Croitoru Alina, Şef serviciu, Direcţia Paşapoarte. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

elaborarea unui raport comun de respingere. 

În ceea ce priveşte COM (2019) 195, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui proiect de opinie favorabil. 

În zilele de 17 şi 19 septembrie membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra unui material publicat de European Council on Foreign Relation (ECFR) 

având ca temă principală perspectivele de dezvoltare a dimeniunii de securitate şi 

apărare a UE, precum şi evaluarea Ministerului Afacerilor Externe pe marginea 

materialului menţionat. 

La şedinţele Comisiei din data de 17, 18 şi 19 septembrie şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 12 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), Dobrovie Matei-

Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei 

Dominic (ALDE), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost 

absenţi: Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), 

Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU-

deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtuna 

 
 
 


	Camera Deputa]ilor

