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In perioada 20 - 22 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 20 octombrie a.c., ora 12.00, sala Comisiei 

 
 

1. Dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui mecanism de relocare în situaţii de criză și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională 
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de 
către un apatrid 
 
Plx 301/2015 – Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti 
în străinătate, împreună cu Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

 
PLx 645/2015 – Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere privind 
cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul 
Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo 
 
PLx 652/2015 – Proiect de Lege  pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la 
Istanbul, la 11 mai 2011 
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In data de 20 octombrie, în şedinţă comună, membrii Comisiei pentru politică externă 

împreună cu membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării s-au 
întâlnit pentru dezbaterea Propunerii legislative nr.301 în vederea elaborării unui raport 
comun. 

Dl Secretar de Stat Sebastian Hotcă, invitat la dezbateri, a venit la şedinţă dar a fost 
chemat de urgenţă la şedinţa de guvern. A prezentat punctul de vedere al Ministerului dl 
consilier Pietro Pavoni care a susţinut că MAE nu susţine propunerea legislativă deoarece 
foarte multe prevederi din această propunere se regăsesc în Legea nr.299/2007, că  
Ministerul prin DPRRP împreună cu Institutul Limbii Române desfăşoară activităţi în aces 
sens, precum şi că Ministerul nu poate aprecia câte centre trebuie înfiinţate şi care este 
statutul diplomatic al acestora. 

Dl Ovidiu Raeţchi, iniţiator al propunerii, a exprimat că înfiinţarea acestor centre vine în 
întâmpinarea nevoilor cu care se confruntă românii stabiliţi în străinătate, că aceste nevoi în 
momentul de faţă nu sunt acoperite legislativ (neexistând sedii) şi este nevoie de acest 
proiect de lege pentru a-i încuraja pe românii aflaţi în străinătate să se înregistreze, cifra de 
5000 de persoane fiind introdusă tocmai cu acest scop. 

Dl Aurelian Mihai a susţinut că tot ce face statul român în momentul de faţă pentru 
românii din străinătate este insuficient, că 20% din populaţia României trăieşte în străinătate, 
consideră că nu au atras suficient atenţia şi a susţinut clar nevoie înfiinţării acestor centre. 

De asemenea, dna Anastase a susţinut că acest proiect este important ţinând cont şi 
de sensibilitatea românilor din ţară pe acest subiect, nu numai a celor din străinătate, acest 
proiect fiind izvorât dintr-o necesitate şi a propus iniţiatorilor şi Guvernului ca până săptămâna 
viitoare să vină cu amendamente sau puncte de corijare a acestei iniţiative, 

Dl Ganţ şi-a menţinut punctul de vedere exprimat şi la dezbaterea anterioară în sensul 
că susţine ideea proiectului dar că acesta ar trebui să aibă o anexă – iniţiatorii şi Guvernul pot 
veni cu prevederi bugetare, cu un plan de dezvoltare pe ani, care să fie introdus în bugetul de 
stat pe anul viitor (a propus, ca exemplu, înfiinţarea în 2016 a cinci Centre şi să vedem cum 
funcţionează ideea), România neputând să se deroge de răspundere faţă de realitatea că în 
prezent milioane de români trăiesc în străinătate. 

Urmare dezbaterilor, s-a hotărât amânarea discuţiilor din lipsa cvorumului, consultări 
între iniţiatori şi minister pentru a găsi soluţii în vederea îmbunătăţirii acestei propuneri 
legislative şi reluarea dezbaterilor la o sedinţă comună ulterioară, în prezenţa domnului 
ministru Angel Tîlvăr.  

Totodată, în şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
următoarele două proiecte de Lege aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a PLx – 645 şi a PLx - 652. 

A participat la dezbateri, în calitate de invitat, dna Irina Alexe, Chestor principal în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Referitor la COM 450, a participat la dezbateri, în calitate de invitat, dl Secretar de stat 
Bogdan Tohăneanu care a exprimat poziţia Ministerului Afacerilor Interne şi ultimele evoluţii 
privind poziţiile Statelor Membre în Consiliul JAI din 8-9 octombrie a.c.. 

Dl secretar de stat a afirmat că poziţia de rezerve a României (şi altor state) faţă de 
acest Mecanism este datorată faptului că se încalcă prevederile Tratatului Dublin privind 
azilul, încălcări care au putut fi acceptate pentru o situaţie de urgenţă cum a fost cea recentă 
a valului de migranţi în Italia şi Grecia dar pentru ca să poată fi acceptat un Mecanism pe 



 3
termen lung este nevoie de o politică comună europeană privind azilul. În prezent, azilul este 
de competenţa exclusivă a statelor membre şi fiecare ţară are proceduri specifice.  

S-a decis că mecanismul în sine nu încalcă principiul subsidiarităţii dar efectele pe 
termen lung şi o eventuală politică comună europeană privind azilul poate afecta interesele 
statelor membre, decizia unanimă a membrilor Comisiei fiind de amânare a exprimării unei 
opinii. Nu putem opina pentru încălcare a subsidiarităţii întrucât nu există încă decizii ale UE 
la care să putem exprima argumente juridice. 

Fiind epuizată ordinea de zi, în data de 22 octombrie membrii Comisiei au analizat 
evoluţiile crizei migraţioniste precum şi dosare de actualitate privind politica externă. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dna Natalia Elena Intotero, vicepreşedinte al 
Comisiei. 

La şedinţa Comisiei din 20 octombrie a.c. au fost prezenţi 17 membri: Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-
PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola 
(DP), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea 
Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian 
Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi: Borbély 
László - deplasare, Nistor Gheorghe-Vlad – deplasare, Balan Ioan – CO, Stroe Ionuţ – 
Marian - deplasare şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 22 octombrie a.c. au fost prezenţi 16 membri: Nistor 
Gheorghe-Vlad (PNL),  Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tudorache Daniel (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (DP), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea 
Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), 
Şcheau Ion (PNL). Au fost absenţi: Borbély László - deplasare, Intotero Natalia-Elena - 
deplasare, Tocuţ Dan-Laurenţiu - deplasare, Balan Ioan – CO, Stroe Ionuţ – Marian - 
deplasare  şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
 
        Vicepreşedinte,                          Secretar, 

 
             Natalia Elena Intotero                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 


