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In perioada 4-6 aprilie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

 
Marţi, 4 aprilie, orele 14.00  
 

 Dezbaterea următoarelor iniţiative: 
 
PLx 152/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2017  privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de 
Justiţie  a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb 
 
PLx 157/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 
JOIN (2017) 4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Migraţia pe ruta central-mediteraneeană 
Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omenești 
 

 Discuţii pe marginea Notei de evaluare preliminară a Ministerului Afacerilor Externe 
asupra Cărţii Albe privind viitorul Europei 

 
 Diverse 

 
La primul punct al ordinii de zi (PLx 152) în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui Raport 
preliminar de adoptare a proiectului de Lege. 

La punctul doi al ordinii de zi (PLx 157) în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 
pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege. 
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La punctul trei al ordinii de zi (JOIN (2017) 4) în urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui 
proiect de opinie. 

In ceea ce priveşte materialul Ministerului Afacerilor Externe referitor la Carta Albă 
privind viitorul Europei, s-a decis ca în următoarele luni, respectiv până la 1 septembrie, 
membrii Comisiei să aibă în teritoriu un dialog, o dezbatere cu privire la acest subiect, 
urmând ca în perioada 1-15 septembrie domnul vicepreşedinte Barna să centralizeze 
informaţiile şi în măsura în care se creionează o poziţie aceasta să fie transmisă atât 
Ministerului Afacerilor Externe, cât şi Reprezentanţei Comisiei Europene în România. 

Domnul vicepreşedinte Ben Oni, în cadrul sesiunii Diverse, a propus să avem un 
plan al acţiunilor Comisiei pentru anul în curs şi să solicităm în scris Biroului Permanent 
informaţii privind deplasările externe. 

Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, domnul Horaţiu Radu, Subsecretar de 
Stat în Ministerul Afacerilor Externe şi domnul Cătălin Necula, Director General al Direcţiei 
generale afaceri externe, Schengen şi relaţii internaţionale din Ministerul Afacerilor Interne. 

În zilele de 5 şi 6 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

 
 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 


