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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 10 februarie 2022 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 08 - 10 februarie 2022 

În perioada 08 - 10 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 08 februarie 2022, ora 11.00, sala Comisiei (ședință mixtă),  
dezbaterea următoarelor inițiative:  

PLx 596/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

COM(2021)644 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR -  Comunicarea din 2021 privind politica de 
extindere a UE. 

 Marți, 08 februarie 2022, ora 14.45, ședința Subcomisiei de 
dezvoltare durabilă (ședință mixtă). 

        În ziua de 08 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe 
ordinea de zi. 

Refeitor la PLx 596/2021, invitatul a susținut că prin proiectul de Lege 
prezentat se autorizează Ministerul Afacerilor Externe la Programul cod 1925, 
“Participarea României cu un pavilion național la expoziția mondială Expo 
Dubai 2020”, se majorează creditele de angajament și creditele bugetare pe 
anul 2021 cu suma de 823 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni 
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externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” și se diminuează creditele de 
angajament și creditele bugetare pe anul 2021, cu aceeași sumă de la 
Programul cod 655 “Asigurarea reprezentării diplomatice și realizarea 
obiectivelor de politică externă a României în concordanță cu interesele 
României conforme cu statutul de stat membru U.E.”, capitolul 51.01 
„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”. 

Ca urmare a prezentării realizate de doamna Janina Sitaru, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei 
legislative - PLx 596/2021. 

În ceea ce privește COM(2021)644, invitatul a declarat că respectiva 
comunicare reafirmă angajamentul European pentru avansarea politicii de 
extindere, prezintă evoluțiile privind cele șase țări din Balcanii de Vest și Turcia, 
expune reformele ce trebuie urmate și prezintă concluzii și recomandări pentru 
perioada următoare, subliniind necesitatea asigurării credibilității procesului, 
întărind principiile definitorii ale acestuia – condiționalitate strictă, corectă și 
avansarea în acord cu meritele proprii. Este menționată asistența (inclusiv 
financiară) acordată țărilor din regiune, în particular, în contextul pandemiei 
de COVID-19, reprezentată de pachetul inițial acordat de UE. 

În planul evoluțiilor-cheie, comunicarea notează aplicarea de 
Muntenegru și Serbia a metodologiei revizuite pentru negocierile de aderare 
(din 2020), subliniază importanța adoptării cadrelor de negociere cu Macedonia 
de Nord și Albania și convocarea, cât mai curând posibil, a primelor conferințe 
interguvernamentale cu cele două țări; condiționează începerea negocierilor 
cu Bosnia și Herțegovina de realizarea unei „mase critice de reforme”; reafirmă 
concluzia îndeplinirii de Kosovo a criteriilor pentru liberalizarea vizelor; evocă 
rolul fundamental al Planului economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, 
însoțit de finanțarea precizată în cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare („IPA III”) pentru perioada 2021-2027, și al acțiunilor expuse în 
Strategia privind Balcanii de Vest, COM(2020)57, și în Agenda priorităților 
adoptată în cadrul Summitului UE-Balcanii de Vest de la Sofia, din mai 2018; 
afirmă statutul Turciei de țară candidată și de partener-cheie pentru UE în 
domenii esențiale de interes comun (migrația, combaterea terorismului, 
economia, comerțul, energia și transporturile) și notează regrese majore în 
ceea ce privește democrația, statul de drept, drepturile fundamentale și 
independența sistemului judiciar, alături de caracterul contradictoriu al politicii 
externe a țării amintite față de prioritățile UE din cadrul politicii externe și de 
securitate comune și cu interesele mai largi ale UE (în particular în estul Mării 
Mediterane/în Cipru). 

Comunicarea prezintă reformele fundamentale (însoțite de progrese 
solide, tangibile și ireversibile), în privința sistemului judiciar, corupției, 
drepturilor fundamentale, statului de drept, combaterii criminalității organizate 
și terorismului, funcționării instituțiilor democratice și a administrației publice, 
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precum și a economiei (reforme structurale, piețele forței de muncă, 
digitalizare), înțelese ca fiind cruciale pentru pregătirea țărilor candidate și a 
celor potențial candidate în vederea îndeplinirii cerințelor de aderare. 

De asemenea, documentul expune alinierea la acquis-ul UE, urmând 
organizarea capitolelor de negociere în clustere (i.e. grupuri) tematice, potrivit 
metodologiei revizuite pentru negocierile de aderare: piața internă; 
competitivitate și creștere favorabilă incluziunii; agenda verde și conectivitatea 
durabilă; resursele, agricultura și coeziunea; relații externe; politica externă, 
de securitate și apărare, fiind prezentate direcții ale cooperării regionale și 
relațiilor de bună vecinătate, ca elemente esențiale ale procesului de stabilizare 
și de asociere, precum și ale procesului de extindere, care contribuie la 
stabilitate și reconciliere, dar și la un climat favorabil abordării chestiunilor 
bilaterale deschise și a moștenirii trecutului. 

În urma prezentării susținute de doamna Janina Sitaru, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile pentru 
COM(2021)644. 

Marți, 8 februarie 2022, membrii Subcomisiei pentru Dezvoltare 
Durabilă din Camera Deputaţilor s-au reunit în ședință de lucru, avându-l ca 
invitat pe domnul Borbély László, consilier de stat, coordonatorul 
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului,  care a făcut o prezentare a Raportului Guvernului 
României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), în 
perioada 2017-2021. 

Doamna președinte Biró Rozália, în deschiderea întâlnirii, l-a felicitat pe 
dl consilier de stat pentru distincția Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru 
inovație în serviciu public pe care Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a 
primit-o în cadrul galei United Public Service Forum 2021 de la Dubai, la 13 
decembrie 2021. Apreciind munca exemplară și inițiativele inovative depuse 
de Departamentul condus de dl Borbély, dna președinte a subliniat importanța 
parteneriatului lansat și dezvoltat, la nivel interinstituțional, pentru realizarea 
ODD-urilor, la nivel național. 

  Dl Borbély i-a informat pe membrii Subcomisiei despre importanța 
acestui premiu care recunoaște inovația și excelența în servirea interesului 
public și contribuția semnificativă pe care Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă a adus-o la îmbunătățirea administrației publice din România pentru 
implementarea celor 17 Obiective, menționând faptul că United Public Service 
Forum este cea mai prestigioasă recunoaștere internațională a serviciilor 
publice și că, anual, ONU acordă premii pentru 4 categorii distincte, iar din cele 
190 de țări membre ONU, la categoria „Creșterea eficienței instituțiilor publice 
de a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, doar 63 au intrat în 
competiție.  

În expunerea sa, domnul consilier de stat a evidențiat modul în care 
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a contribuit, în perioada 2017-2021 
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la implementarea Agendei 2030, amintind de etapele de revizuire a Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, de operaționalizarea acesteia și de 
stadiul actual de implementare. 

Amintind de angajamentul politic asumat de Parlamentul României prin 
semnarea Declarației privind ODD-urile la 18 aprilie 2016, dl consilier de stat 
a reliefat importanța abordării holistice a celor trei dimensiuni de dezvoltare 
durabilă și a coordonării intersectoriale și interinstituționale, în strânsă 
legătură cu îmbunătățirea cadrului și capacităților instituționale în vederea 
atingerii ODD-urilor la nivel național și global. 

De asemenea, domnia sa, subliniind controlul parlamentar prevăzut 
pentru transpunerea Agendei 2030, a supus atenției celor prezenți necesitatea 
reanalizării oportunității pentru înființarea unei comisii parlamentare comune 
Senat - Camera Deputaților în domeniul dezvoltării durabile. 

În cadrul activității de coordonare a implementării Strategiei naționale 
pentru Dezvoltare Durabilă 2030, un obiectiv important îl constituie 
consolidarea cadrului legislativ și instituțional, dl Borbély a prezentat 
organismele nou constituite: Comitetul interdepartamental pentru Dezvoltare 
Durabilă, Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă și Nucleele pentru 
Dezvoltare Durabilă (22 de nuclee reunesc 90 de specialiști pe domenii cheie 
care fac parte din grupul țintă al proiectului SIPOCA 613 – “România durabilă” 
în cadrul căruia 150 de funcționari publici vor fi formați ca experți în 
dezvoltarea durabilă, în cursul anului 2022). 

În ceea ce privește monitorizarea și raportarea, dl consilier de stat a 
subliniat importanța validării celor 104 indicatori de dezvoltare durabilă și 
folosirea acestora în raportarea implementării, precum și a dezvoltării 
standardului ocupațional cu funcția de expert în dezvoltarea durabilă. 

În vederea dezvoltării cadrului strategic și instituțional de guvernare a 
ODD-urilor, pentru că fără o concepție solidă și percepte durabile nu poate fi 
implementată Agenda 2030, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a 
beneficiat de asistență din partea experților Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, colaborare încheiată cu două rapoarte în care se 
formulează recomandări, dar și aprecieri privind oportunitățile și realizările 
înregistrate. 

Numai printr-o guvernanță coerentă, pârghii eficiente și proiecte mature 
se poate realiza Planul național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul  
acestui plan național, Departamentul este responsabil cu asigurarea formării 
profesionale a 2000 de funcționari publici din instituțiile publice de la nivel 
central și local, pentru funcția de „expert în dezvoltare durabilă”, iar până la 
sfârșitul anului 2026 trebuie să înființeze Centrul de excelență pentru 
administrația publică în domeniul dezvoltării durabile și să realizeze un centru 
virtual de resurse pentru ”localizarea” obiectivelor de dezvoltare durabilă. De 
asemenea, Departamentul și-a asumat rolul de catalizator în abordarea 
problematicii economiei circulare pentru că economia circulară contribuie în 
mod direct la atingerea mai multor obiective de dezvoltare durabilă, iar în 
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colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu Ministerul Economiei 
vor finaliza, în 2022, Strategia națională privind economia circulară. O altă 
componentă cu rol catalizator pe care Departamentul o are în vedere este 
realizarea unui Cod al sustenabilității după modelul german care va urmări 
încărcarea unui chestionar pe site-ul instituției unde, fiecare entitate va trebui 
să raporteze pentru a se putea cuantifica activitatea din domeniul dezvoltării 
durabile. Și în domeniul taxonomiei se urmărește atragerea sectorului privat 
pentru finanțarea în mod sustenabil. 

Doamna Biró Rozália, președinte a Comisiei pentru politică externă, a 
mulțumit parlamentarilor prezenți la ședintă pentru angajamentul asumat 
privind activitatea Subcomisiei, pentru propunerile valoroase, subliniind rolul 
important al Parlamentului de a monitoriza stadiul de implementare al ODD-
urilor și al Subcomisiiei pentru dezvoltare durabilă care se constituie într-un 
catalizator al celor mai bune practici din domeniu, promovând inițiative 
legislative pentru susținerea transformării sustenabile a României, fiind un 
liant între autoritățile locale și centrale, între experți și societatea civilă, între 
mediul privat și public. Prin dialog, cunoaștere și transparență, Subcomisia are 
un rol hotărâtor în structurarea diverselor opinii pe cele 17 obiective de 
dezvoltare durabilă, precum și în promovarea acestora la nivel local și regional 
prin creșterea gradului de conștientizare privind importanța ODD-urilor.  

În zilele de 09 și 10 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 08 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
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). Au fost absenți domnii 
deputați Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare și  Albișteanu Mihail (AUR) – 
concediu medical. 

În zilele de 09 și 10 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 11 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), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent 
domnul deputat Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare. 

 

 

                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 


