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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  zilele de 2 și 3 noiembrie 2020 
 

În ziua de 2 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea următoarelor inițiative: 

 

PLx 631/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a 
Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 
2016; 

PLx 455/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 
nr.62/2019 privind activitatea consular; 

COM(2020)605 Fond - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITE TUL REGIUNILOR referitoare la Strategia UE 
privind uniunea securităţii; 

PLx 594/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice; 

PLx 602/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin 
intermediul Sistemului naţional electronic de plată online; 

Plx 628/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 
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În data de 2 noiembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, online, pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 631/2020, în urma prezentării făcute de 
către membrii Guvernului şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 
adoptare. 

Referitor la PLx 455/2020, membrii Comisiei pentru politică externă 
au hotărât amânarea proiectului de Lege, pentru o sedință când va putea 
participa și inițiatorul proiectului de Lege domnul senator Radu Mihai Mihail. 

În ceea ce priveşte COM(2020)605 în urma prezentării făcute de 
doamna Secretar de Stat, Daniela Grigore Gîtman şi a dezbaterilor, membrii 
Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
elaborarea unei opinii favorabile. 

Referitor la PLx 594/2020 în urma prezentării făcute de domnul 
Cătalin Giulescu şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege. 

În ceea ce priveşte PLx 602/2020 în urma prezentării făcute de 
doamna Cristina Cojocariu şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege. 

Referitor la Plx 628/2020, membrii Comisiei pentru politică externă 
au hotărât amânarea propunerii legislative. 

Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, 
Secretar de Stat și din partea  Ministerului Afacerilor Interne, domnul Cătălin 
Aurel Giulescu, Director în cadrul Direcției pentru evidența persoanelor și 
administrarea bazelor de date, și doamna Cristina Mihaela Cojocariu, Director 
General Adjunct, Direcția Generală de Pașapoarte.  

 

În data de 3 noiembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual. 

La şedinţa Comisiei din data de 2 noiembrie 2020 şi-au înregistrat 
prezenţa, online, un număr de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 
Ardelean Ben-Oni (PNL),  Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela 
Maria (PRO România), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea 
(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR), 
Bănicioiu Nicolae (PRO România), Gerea Andrei Dominic (PSD) şi Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). 



În data de 3 noiembrie 2020 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), Podaşcă Gabriela Maria 
(PRO România), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO 
România), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PSD), 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-
Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 
 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 
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