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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 24 iunie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din ziua de 24 iunie 2021 

 

În ziua de 24 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 268/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România 
şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind exrtrădarea, semnat la Amman la 4 
aprilie 2021; 
 
PLx 281/2021 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale. 
 

În ziua de 24 iunie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă    
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea inițiativelor 
legislative aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce privește PLx 268/2021, invitații au declarat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Tratatului între România şi 
Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 
aprilie 2021. De la momentul intrării în vigoare, tratatul vizează asigurarea 
extrădării reciproce a oricărei persoane aflate pe teritoriul uneia dintre părţi 
şi care este învinuită sau judecată pentru o infracţiune sau este urmărită în 
vederea executării unei pedepse privative de libertate aplicate de autorităţile 
judiciare ale părţilor. Tratatul reglementează: obligaţia de extrădare, 
autorităţile centrale, infracţiunile care dau loc la extrădare, motivele 
obligatorii şi cele facultative de refuz, extrădarea propriilor cetăţeni şi 
pedeapsa capitală, cererea de extrădare, documentele necesare şi 
informaţiile suplimentare, limbile utilizate şi certificarea documentelor, regula 
specialităţii, dispoziţii privind reextrădarea către un stat terţ, arestarea 
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provizorie şi predarea bunurilor cuprinse în cererea de extrădare, tranzitul şi 
cheltuielile ocazionate de procedura de extrădare, relaţia cu alte state, 
soluţionarea diferendelor, aplicare în timp şi dispoziţii finale. 

În urma prezentării susținute de doamna Daniela Grigore Gîtman, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a domnului Mircea 
Ursuța, secretar de stat în Ministerul Justiției,  membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege – PLx 
268/2021. 

Referitor la PLx 281/2021, invitații au susținut că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi a Departamentului pentru 
relaţia cu Republica Moldova, ca structuri cu personalitate juridică, în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin 
preluarea activităţii celor două structuri deja existente în cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului, acestea neavând în prezent personalitate juridică. Cele 
două departamente vor fi conduse de câte un secretar de stat, numirea şi 
eliberarea din funcţie fiind realizate prin decizie a prim-ministrului, în 
condiţiile legii. Finanţarea departamentelor se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, conducătorii acestora 
având calitatea de ordonator terţiar de credite. Structurile nou înfiinţate 
preiau, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Secretariatul 
General al Guvernului, creditele bugetare neutilizate şi creditele de 
angajament aferente acestora, posturile, precum şi personalul aferent şi 
patrimoniul necesar desfăşurării activităţii. 

Ca urmare a prezentării realizate de doamna Oana Ursache, secretar 
de stat în cadrul Departamentului pentru românii de pretutindeni și a 
domnului Nicolae Ivășchescu, director în cadrul Departamentului pentru 
relația cu Republica Moldova și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - PLx 
281/2021. 

La şedinţa Comisiei din data de 24 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 
doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL), Tudorache Daniel (PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
 
 


	Camera Deputa]ilor

