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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 21 octombrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din zilele de 19 și 21 octombrie 2021 

 

În zilele de 19 și 21 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 19 octombrie 2021, ora 11.00, sala Dimitrie Cantemir, 
ședința comună a Comisiilor pentru politică externă și a Comisiilor 
pentru românii din afara granițelor țării ale Parlamentului pentru 
audierea domnului Dan-Ilie Barna pentru funcția de ministru al 
afacerilor externe (ședință mixtă); 
 

 Joi, 21 octombrie 2021, ora 11.00, sala Comisiei (ședință mixtă), 
dezbaterea și avizarea inițiativei legislative, PLx 405/2021 - Proiect 
de Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 2014 
şi semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenţiei 
referitoare la infracţiuni şi la anumite acte săvârşite la bordul aeronavelor, 
încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963. 

În data de 19 octombrie, membrii Comisiilor pentru politică externă şi 
cei ai Comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului s-au întrunit, în şedinţă comună, în format hibrid, 
pentru audierea domnului Dan-Ilie Barna pentru funcţia de ministru al 
afacerilor externe. 

În urma propunerilor avansate pentru modul de desfășurare a audierii, 
s-a decis ca aceasta să aibă două părți, prima fiind alocată prezentării de către 
domnul Ilie-Dan Barna a elementelor de mandat, iar a doua parte a ședinței 
comune să fie alocată unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, iar votul să fie 
deschis. 

Domnul Barna și-a început prezentarea prin a mulțumi statelor membre 
ale Uniunii Europene pentru sprijinul acordat României în această perioadă 
pandemică: Olandei pentru cele 200 de concentratoare de oxigen, Poloniei 
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pentru 50 concentratoare de oxigen, Italiei pentru 5200 de flacoane de 
anticorpi monoclonari pentru tratarea bolii în fază incipientă, Danemarcei 
pentru 15 ventilatoare și 8 concentratoare de oxigen, Ungariei pentru 50 de 
paturi ATI și Republicii Moldova pentru 22 de medici și 10 paramedici trimiși la 
spitalul Lețcani din județul Iași. 

În ceea ce privește prioritățile mandatului său, domnul Barna a susținut 
că urmărește trei direcții principale: 

- direcțiile strategice de politică externă; 
- rolul Ministerului Afacerilor Externe ca instituție de reprezentare 

a României pe plan internațional, activitate consulară și relația cu 
diaspora; 

- politica de vecinătate a României. 

În urma sesiunii de întrebări și răspunsuri și a dezbaterilor, membrii 
celor patru Comisii au hotărât cu 12 voturi pentru, 20 voturi împotrivă şi 10 
abţineri, avizarea negativă a candidatului propus pentru funcţia de ministru 
al afacerilor externe. 

        În ziua de 21 octombrie 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. 

 Referitor la PLx 405/2021, domnul Gábor Sándor, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a declarat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, 
la 4 aprilie 2014 şi semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru 
amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite 
la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963. Convenţia de 
la Tokyo se aplică infracţiunilor şi actelor care, constituind sau nu infracţiuni, 
pot compromite sau compromit securitatea aeronavei sau a persoanelor ori a 
bunurilor de la bordul aeronavelor sau compromit ordinea şi disciplina la bord.            
Protocolul de la Montreal adduce patru îmbunătățiri esențiale Convenției de la 
Tokyo, respectiv:  

- modificarea definiţiei aeronavei de zbor;  
- extinderea jurisdicţiei pentru faptele care au loc la bordul aeronavei de 

la statul de înmatriculare a aeronavei, către statul operatorului 
aeronavei, precum şi către statul de destinaţie a zborului;  

- introducerea unei dispoziţii privind ofiţerul de securitate la bord; 
- instituirea posibilităţii recuperării prejudiciilor generate de 

comportamentul indisciplinat al unui pasager. 

Totodată, se urmărește încurajarea Statelor Contractante de a lua 
măsurile pe care le consideră necesare împotriva oricărei persoane care comite 
la bordul aeronavei infracțiuni sau acte care, constituind sau nu infracțiuni, pot 
compromite siguranța aeronavei sau a bunurilor de la bord, sau care 
compromit ordinea și disciplina la bord: agresiune fizică sau amenințarea de a 
comite astfel de agresiuni împotriva unui membru al echipajului sau refuzul de 
a urma instrucțiunile legale date de comandantul aeronavei, sau în numele lui, 
în scopul protejării siguranței aeronavei sau a persoanelor sau a bunurilor de 
la bordul aeronavei.   
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - Plx 405/2021. 

 

La şedinţa Comisiei din data de 19 octombrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), 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 Oana Murariu (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale),  
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Ardelean Ben-
Oni (PNL) și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 La şedinţa Comisiei din data de 21 octombrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11 deputaţi:  Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 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). A fost absent următorul deputat: Cristea Andi-Lucian (PSD) – 
deplasare. 

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
 
 
 
 

 


