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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 07 octombrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din zilele de 06 și 07 octombrie 2021 

 

În zilele de 06 și 07 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 353/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

PLx 365/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. 
 

        În ziua de 06 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectelor 
de Lege aflate pe ordinea de zi. 

 În ceea ce privește PLx 353/2021, doamna secretar de stat a susținut 
că personalul Ministerului Afacerilor Externe, care cuprinde personal diplomatic 
și consular, personal pe funcții de execuție specifice MAE , personal contractual 
și funcționari publici, prin atribuțiile și răspunderile ce îi revin, are 
responsabilități ce vizează realizarea deplină a obiectivelor și intereselor 
României pe plan extern și protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor 
români în străinătate. 

Personalul Ministerului Afacerilor Externe contribuie în mod direct la 
aducerea la îndeplinire a principalelor obiective de politică externă trasate de 
Guvern printre care se numără creșterea rolului României ca stat UE și NATO, 
a contribuției țării noastre la întărirea acostor două organizații foarte 
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importante pentru realizarea obiectivelor naționale de politică externă și de 
securitate. 

În contextul creșterii constante a serviciilor care trebuie acordate 
cetățenilor români din diaspora, asigurarea continuității relațiilor diplomatice 
și a serviciilor consulare rămâne o sarcină care depinde de necesarul de resurse 
umane atât în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, cât și în Serviciul 
Exterior. 

Ministerul Afacerilor Externe a lansat la 23 martie 2021 concursul pentru 
admiterea în Corpul diplomatic și consular al României pentru un număr de 
120 de posturi pentru funcții diplomatice și consulare, conform anunțului 
publicat pe site-ul instituției. Până la 7 iunie 2021, concursul a ajuns în etapa 
desfășurării probei textului grilă (27 mai 2021) și anunțării rezultatelor 
acestuia (4 iunie 2021). 

Urmare pronunțării hotărârii judecătorești în 7 iunie 2021, a Curții de 
Apel Cluj, s-a dispus suspendarea procedurilor de concurs de admitere în 
Corpul diplomatic și consular al României până la pronunțarea instanței de 
fond. 

În aceste circumstanțe termenul de 31 august 2021 pentru ocuparea, 
prin concurs, a posturilor care s-ar vacanta prin încetarea detașărilor nu poate 
fi respectat, impunându-se măsuri urgente de corelare a situației de fapt cu 
cerințele normative în vigoare. 

Prin prezentul proiect se propune prorogarea până la 31 august 2022 a 
termenului prevăzut la articolul III alin.(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
asigurării resurselor umane necesare realizării obiectivelor de politică externă  
și protejării eficiente a intereselor cetățenilor români la nivel international. 

Ca urmare a prezentării realizate de doamna Daniela Grigore Gîtman, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege - Plx 353/2021. 

Referitor la PLx 365/2021, invitatul a declarat că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare actualizarea valorii cotizaţiilor anuale pe care 
România trebuie să le plătească la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale 
(OACI), conform anexei 2.1., respectiv, la Conferinţa Europeană a Aviaţiei 
Civile (CEAC) şi Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor de 
Navigaţie (AIPCN), conform anexei 2.2. la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994, 
prin introducerea sumelor stabilite pentru anul 2021. De asemenea, pentru 
evitarea unei eventuale modificări anuale a bazei legale în funcţie de valoarea 
cotizaţiilor stabilite de organismele internaţionale, proiectul propune 
introducerea unei note de subsol cu trimitere la suma propusă la plată, potrivit 
căreia cotizaţiile se plătesc anual la nivelul sumelor stabilite şi comunicate de 
către organismele internaţionale. 

 În urma prezentării susținute de doamna Monica Patrichi, șef serviciu, 
Direcția de transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - PLx 365/2021. 
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În ziua de 07 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 06 octombrie 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). 

În ziua de 07 octombrie 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                                Stroe Ionuț-Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 


