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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 10 iunie 2021 

 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 8 - 10 iunie 2021 

 

 

În perioada 8 – 10 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege:  
 

PLx 227/2021 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, 
de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la 
Bucureşti, la 12 octombrie 2011. 
 

În ziua de 8 iunie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă s-
au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului 
de Lege aflat pe ordinea de zi – PLx 227/2021. 

Invitații au declarat că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile 
transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 
2011, ratificat prin Legea nr.97/2012.  

Mecanismul instituit prin protocol stabileşte condiţiile în care un alt stat 
membru NATO, în calitate de terţ, poate desfăşura operaţii transfrontaliere 
de poliţie aeriană în spaţiul aerian al României, respectiv al Republicii 
Bulgaria, presupunând, în principal, următoarele etape premergătoare:             
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• exprimarea de către terţ, printr-o notificare scrisă, transmisă pe 
canale diplomatice, a intenţiei de desfăşurare a unei astfel de 
operaţii;  

• primirea acceptului din partea României şi a Republicii Bulgaria;  
• încheierea unor înţelegeri tehnice trilaterale privind condiţiile de 

desfăşurare a operaţiilor;  
• executarea cu succes a unui antrenament sub controlul şi 

comanda NATO. 

Textul Protocolului de amendare cuprinde șase articole, nu conține 
prevederi contrare legislației românești și nici nu contravine obligațiilor și 
angajamentelor asumate prin alte documente internaționale, prin urmare 
Guvernul susține acordarea unui aviz favorabil pentru PLx 227/2021. 

În urma prezentării făcute de domnul Marius Bălu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Apărării Naționale și a domnului Bogdan Filip, director 
general al Departamentului pentru Relații Interinstituțion ale și Proiecte  din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

În zilele de 9 și 10 iunie  2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 8 iunie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, 
fizic și online, un număr de 12  deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR) – înlocuit de domnul 
deputat Fălcoi Nicu (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

În zilele de 9 și 10 iunie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
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