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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  23 şi 24 mai 2018 
 
 

 În zilele de 23 şi 24 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea pentru raport a următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 266/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi 
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
 
PLx 287/2018 - Proiect de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale 
membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor 
internaţionale acreditate în România 
 

2. Dezbaterea următoarei iniţiative europene: 
 

COM (2018) 250 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European şi Consiliu – Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a agendei europene privind migraţia  

 

3. Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx 300/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 
privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010  
 

4. Diverse 
 
 

În şedinţa din data de 23 mai, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului 
asupra PLx 266/2018 s-a susţinut că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
asigurarea cadrului legal primar expres pentru cheltuielile privind organizarea şi 
desfăşurarea programului bilateral de activităţi pentru participarea României, ca ţară 
invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019, acesta fiind 
unul dintre cele mai importante festivaluri de artă din lume şi este considerat 
manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, organizată o dată la 2 
ani. 
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Prezenţa României la acest festival corespunde obiectivelor de promovare şi 

stimulare a creativităţii, creaţiei contemporane, moştenirii culturale, a patrimoniului 
material şi imaterial, prin intermediul diplomaţiei culturale. 

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se mai aprobă: înfiinţarea şi stabilirea 
atribuţiilor Grupului de lucru interinstituţional avizarea consultativă a propunerilor de 
proiecte transmise de Echipa Europalia Româna, înfiinţarea Echipei Europalia, prin 
ordin al preşedintelui Institutului Cultural Român, constituită din coordonatorul 
general, care este directorul reprezentanţei ICR Bruxelles, din directorul artistic şi din 
angajaţi ai ICR, fiind sprijinită de comisarul general, care este omologul managerului 
general Europalia Internaţional cu atribuţii în organizarea festivalului, precum şi 
aprobarea plăţii echivalentului în lei a sumei de 300.000 euro în 3 tranşe egale, de la 
bugetul de stat, drept taxă de participare la festival datorată de România, prin 
bugetele Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român, prima tranşă va 
fi plătită de către MAE, urmând ca celelalte două traşe să fie plătite de către ICR. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unui Raport preliminar de adoptare pentru Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu care suntem sesizaţi pentru 
raport comun. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Secretariatului 
General al Guvernului, domnul Ion Ghizdeanu, Presedinte CNCD, doamna Monica 
Giurgiu şi doamna Anca Păiuşescu. 

In ceea ce priveşte proiectul de Lege 286/2018, doamna deputat Andreea 
Cosma, iniţiatorul acestui proiect de Lege, a susţinut că în prezent, potrivit uzanţelor 
internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Protocol eliberează cărţi de 
identitate titularului misiunii diplomatice şi membrilor familiei acestuia, inclusiv 
funcţionarilor reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, prin 
asimilarea statutului acestora cu cel al personalului misiunilor diplomatice. 

Totodată, prin Legea nr.126/2016 a fost ratificat Acordul suplimentar la 
Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor 
Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare care stabileşte 
categoriile de personal din cadrul Comandamentelor Aliate NATO, statut prin care se 
acordă imunităţi şi privilegii personalului notificat la MAE. Acest Acord dispune că 
România include orice Comandament Aliat stabilit pe teritoriul său în registrul său de 
organizaţii internaţionale cu reprezentanţă în România şi va elibera tuturor membrilor 
şi dependenţilor acestora, care nu au cetăţenia română, aceleaşi carduri de identitate 
precum cele eliberate organizaţiilor internaţionale cu reprezentanţă în România. 

In timpul dezbaterilor s-a propus modificarea Art.3, lit.f) în sensul că 
naţionalitate se înlocuieşte cu cetăţenie deoarece legătura politico-juridică dintre 
persoana fizică şi stat este dată de cetăţenie şi nu de naţionalitate, propunere 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea unui Raport favorabil, cu un amendament admis. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, dl Pietro Pavoni, Ministru 
Consilier şi dna Lorena Mazilu, Consilier la Direcţia Protocol, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

Referitor la COM (2018) 250, s-a susţinut că încă de la începutul discuţiilor, 
România a manifestat o poziţie constructivă, pozitivă împotriva relocării obligatorii şi 
caracterului automat de distribuire, împotriva aplicării de sancţiuni statelor membre 
care nu participă şi împotriva conceptului de stat membru unic responsabil, alegând 
implicarea prin negociere. Astfel opiniile României au fost abordarea etapizată, 
accentuarea măsurilor în etapa de prevenire, perioada de tranziţie pentru crearea de 
capacităţi de cazare, plasarea accentului pe paza frontierelor şi pe returnare, 
realităţile din statele membre, respectiv capacităţi de recepţie, procesare a cererilor, 
integrarea în societate a străinilor care au dobândit o formă de protecţie. 

S-a mai menţionat că România şi-a exprimat încrederea că prin dialog şi 
negociere se va ajunge la o propunere de compromis, care să corespundă intereselor 
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naţionale ale statelor membre, ajungându-se la dezideratul european de a avea un 
Sistem European Comun de Azil reformat.  

În timpul dezbaterilor au fost adresate întrebări referitoare la centrele de 
refugiaţi, câte avem şi care este capacitatea de cazare, situaţia solicitanţilor care 
comit infracţiuni pe teritoriul României, declararea identităţii false, dacă este nevoie 
de completare a legislaţiei s.a. 

Răspunzând întrebărilor, domnul Necula a afirmat că România dispune de 6 
centre de primire în Timişoara, Şomcuta Mare-Maramureş, Rădăuţi-Suceava, Galaţi, 
Giurgiu şi Bucureşti, capacitatea fiind de aproximativ 2500 de locuri; solicitanţii care 
comit infracţiuni răspund conform legislaţiei române în domeniu, cu excepţia trecerii 
ilegale a frontierei, aceştia nu pot fi returnaţi dacă au solicitat azil şi nu au săvârşit o 
faptă penală, caz în care se întocmeşte un dosar pe motive întemeiate; un solicitant 
poate fi returnat doar în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă şi 
irevocabilă. De asemenea, a afirmat că legislaţia naţională este în conformitate cu 
legislaţia Uniunii Europene, iar în ceea ce priveşte declararea identităţii false a spus că 
sunt cazuri în care se constată diferenţa şi se consemnează identitate probată, altele 
identitate declarată. 

A participat la şedinţă, în calitate de invitat, domnul Cătălin Necula, Director 
General din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma prezentării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea unei Opinii. 

In ceea ce priveşte PLx 300/2018, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

A participat la dezbateri, în calitate de invitat, domnul Constantin Dan Deleanu, 
Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, doamna preşedinte Biró a informat membrii 
Comisiei cu acţiunile de politică externă prevăzute pentru perioada imediat următoare.  

În ziua de 24 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La şedinţele Comisiei din data de 23 şi 24 mai şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  Furtună 
Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie 
Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Ponta 
Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru 
Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Balan Ioan 
(PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero 
Natalia-Elena (Guvern) şi Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD). 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


