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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ                    Bucureşti, 17 februarie 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 15 - 17 februarie 2022 

 

În perioada 15 - 17 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 15 februarie 2022, ora 11.00, sala Comisiei (ședință mixtă),  
dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege: PLx 16/2022 - 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul 
prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 
2021, la Amman. 
 

 Miercuri, 16 februarie 2022, ora 09.00, audierea domnului Bogdan 
Aurescu, ministrul afacerilor externe, sala Dimitrie Cantemir, 
ședință comună cu Comisia pentru politică externă de la Senat, 
prezență fizică. 

        În ziua de 15 februarie 2022, 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. 

Întrucât reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne nu s-au putut 
conecta la ședința Comisiei din cauza unor probleme tehnice, doamna 
președinte Biró Rozália a supus la vot amânarea dezbaterii proiectului de Lege. 

În urma votului, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea discutării inițiativei legislative - PLx 16/2022. 
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Conform cu originalul
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Miercuri, 16 februarie 2022, membrii Comisiilor de politică externă din 
Camera Deputaților și Senat, s-au întrunit, în ședință comună, pentru 
audierea domnului Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, 
referitor la evoluţiile de securitate din bazinul Mării Negre şi la poziţia 
statului român în cadrul NATO şi al Uniunii Europene cu privire la acest 
subiect. 

Domnul Aurescu a prezentat demersurile pe care România le-a făcut în 
plan politico-diplomatic în toată această perioadă, atât la nivelul relației cu 
Partenerul Strategic american, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în cadrul 
OSCE-ului, în cadrul Uniunii Europene, pe toate palierele. A subliniat 
necesitatea continuării demersurilor în vederea dezescaladării, pentru a obține 
o detensionare a situației de securitate în proximitatea regiunii Mării Negre, 
reliefând necesitatea continuării promovării dialogului, pentru a obține aceste 
obiective. 

Totodată, domnul ministru a declarat că a finalizat procedura de 
returnare în România a membrilor de familie ai personalului diplomatic de la 
Ambasada României de la Kiev şi de la Consulatul General de la Odessa. 
Celelalte două misiuni consulare, care sunt la Solotvino și, respectiv, la 
Cernăuți, nu au fost vizate de această măsură, aflându-se în regiuni care 
prezintă un grad mai mare de securitate. În ceea ce privește Ambasada 
României la Kiev, cu 15 oameni în personalul Ambasadei, aceasta este pe 
deplin funcțională. A menționat că nu este nevoie, în acest moment, de o 
reducere suplimentară a personalului, doar 2 membrii ai personalului fiind 
returnați, toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene de la Kiev 
având aceeași logică de funcționare în acest moment. 

Domnul Bogdan Aurescu a mai precizat că România, ca stat membru al 
Alianței Nord-Atlantice, beneficiază, în acest moment, de toate garanțiile de 
securitate, fiind pe deplin apărați de apărarea colectivă, de umbrela aliată de 
securitate. Dacă Federația Rusă va porni un conflict militar, o agresiune 
militară împotriva Ucrainei, situația de securitate, la nivel european, va 
cunoaște o deteriorare și mai puternică, afectând Alianța Nord-Atlantică în 
ansamblul său, inclusiv România, dar a subliniat că nu există, în acest moment, 
pericolul unei implicări militare a României sau a Alianței Nord-Atlantice. 

„Noi suntem în contact cu cetățenii români din Ucraina, dar și cu membrii 
comunității românești din Ucraina. Misiunile noastre, Ambasada de la Kiev, 
oficiile consulare din Ucraina, sunt pregătite să ofere asistență în cazul în care 
este necesar și, ceea ce pot să vă spun este că, împreună cu colegii mei, în 
cadrul unui task force pe care l-am creat în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe, am stabilit care este setul de măsuri pe care îl putem lua pentru a 
sprijini cetățenii români și, de asemenea, pentru a sprijini membrii comunității 
românești, dacă se va pune problema unei situații de criză, de conflict. Avem 
contact cu toți cetățenii români care se află în misiunile internaționale din 
Ucraina - vorbim despre Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE-ului, despre 
două misiuni ale Uniunii Europene care se desfășoară în Ucraina, de asemenea, 
avem personal în cadrul [oficiului] ONU [din Ucraina]. Suntem în contact 
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permanent cu toți cetățenii români. Sunt cetățeni români care sunt prezenţi în 
Ucraina la muncă, pentru activități lucrative. Încercăm să menținem contactul 
cu cât mai mulți dintre aceștia. Deci, am lucrat în toată această perioadă pentru 
un plan de contingență, dacă va fi nevoie, dar sperăm în continuare că lucrurile 
nu vor merge pe o astfel de dimensiune de agresiune militară”, a susținut 
domnul ministru. 

În ziua de 17 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedința Comisiei din ziua de 15 februarie 2022 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). 

La şedința Comisiei din data de 16 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic, un număr de 6 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Barna Ilie-Dan (USR). 
Au fost absenți următorii deputați: Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan 
(PNL), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL) și Tudorache Daniel (PSD). 

În ziua de 17 februarie 2022 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                                  Albișteanu Mihail 


