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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  
 

Bucureşti, 11 noiembrie 2021 

 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 09 - 11 noiembrie 2021 

 

În perioada 09 - 11 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 505/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru 
consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în 
vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală 
(Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului; 
 
PLx 518/2021 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua 
Naţională a Alegătorului”. 

 

        În ziua de 10 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea proiectelor de Lege 
aflate pe ordinea de zi. 

 În ceea ce privește Plx 505/2021, domnul Pașca a susținut că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.123/2007, în sensul aplicării de către România a 
Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în 
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Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 
2002/187/JAI a Consiliului. 

Prin prezentul proiect se propune modificarea și completarea unor 
prevederi ale articolelor 4 și 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
123/2007 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării judiciare cu statele 
membre ale Uniunii Europene în vederea corelării dispozițiilor privind selecția, 
numirea și drepturile magistratului de legătură trimis în străinătate, cu 
dispozițiile din Titlul II privind membrul national al Eurojust. 

Totodată, se abrogă Decizia Consiliului 2002/187/JAI și aceasta se 
înlocuiește cu Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).  

De asemenea, se operează unele modificări tehnice pentru corelarea cu 
prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și 
ale Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Mihai Pașca, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Justiției, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 

Referitor la PLx 518/2021, domnul Vajda a declarat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei naţionale a alegătorului în 
data de 26 mai. Potrivit expunerii de motive, Ziua Naţională a Alegătorului va 
fi marcată de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale prin 
organizarea, în ţară şi străinătate, de manifestări, campanii de informare, 
evenimente şi activităţi cultural-educative şi ştiinţifice, consacrate 
conştientizării semnificaţiei dreptului de vot şi a importanţei alegerilor şi a 
referendumurilor pentru democraţie şi statul de drept, precum şi informarea 
cetăţenilor cu privire la drepturile şi procedurile electorale.  

Totodată, se propune organizarea de către Ministerul Educaţiei, 
inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi superior, de 
activităţi educative pentru elevi şi studenţi privind importanţa participării la 
alegeri, referendumuri şi la sistemul electoral românesc. 

 În urma prezentării susținute de domnul Vajda Zsombor, 
vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente, și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  
proiectului de Lege.  

În zilele de 09 și 11  noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 10 noiembrie 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 zilele de 09 și 11 noiembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


