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 În perioada 18-20 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 409/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat 
Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi 
statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 
 
PLx 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional 
privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la 
Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe 
şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 
 
PLx 468/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la 
Varșovia, la 25 mai 2018 
 

În şedinţa din 18 septembrie, membrii Comisiei pentru politică externă au 
examinat proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a PLx. 409, 412 şi 468. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului asupra PLx 409 s-a susţinut 
că Acordul de Parteneriat Economic stabileşte norme detaliate privind importul şi 
exportul de mărfuri, că Uniunea Europeană acceptă să nu mai aplice taxe vamale 
iar majoritatea statelor CARIFORUM îşi vor deschide treptat pieţele pentru circa 
87% din mărfurile importate din UE şi originare din UE, în următorii 25 de ani. De 
asemenea, s-a menţionat că Acordul conţine prevederi privind comerţul de servicii, 
investiţiile, concurenţa, inovaţia, proprietatea intelectuală şi achiziţiile.  

În ceea ce priveşte proiectul de Lege 412, în  prezentarea punctului de 
vedere al Guvernului s-a menţionat că aderarea la Protocolul adiţional supus 
dezbaterii reprezintă un demers necesar în sectorul transportului rutier internaţional 
de marfă, fiind un instrument util şi eficient în simplificarea şi eficientizarea 
expediţiilor de mărfuri, că Protocolul adiţional este parte a unei strategii mai largi 
de digitalizare a sistemelor de facilitare a comerţului, oferind o eficienţă sporită şi 
costuri operaţionale mai reduse. 
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S-a afirmat că introducerea formatului electronic al contractului de transport 
internaţional de mărfuri pe şosele are ca scop simplificarea sistemului existent 
bazat pe documente fizice, pe suport de hârtie, urmând să aibă ca beneficiu 
principal dezvoltarea relaţiilor comerciale în sectoarele publice şi private prin 
reducerea erorilor umane şi a manipulărilor, transferul mai rapid şi mai eficient al 
informaţiilor, reducerea costurilor şi resurselor, transparentizarea lanţului logistic de 
expediţie şi transport rutier al mărfurilor. 

Referitor la PLx 468 în prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a 
menţionat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare colaborarea în plan 
bilateral în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război, asigurând 
cadrul necesar pentru înfiinţarea, amenajarea și întreţinerea mormintelor eroilor 
căzuţi în timpul conflictelor armate. S-a afirmat că mai avem încheiate astfel de 
Acorduri cu Germania, Federaţia Rusă, Slovacia, Slovenia, Cehia şi Republica 
Moldova. 

Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe dl Pietro Pavoni, Ministru Consilier, din partea Ministerului 
Transporturilor dl Tache Paul, Director şi din partea Ministerului Apărării Naţionale 
dna Gheorghita Diana, Şef Serviciu, dl Col. Almăşan Călin, Locţiitor Secretar de Stat 
şi dl Mihalcea Iulian Ciprian, Şef Birou. 

În zilele de 19 şi 20 septembrie membrii Comisiei au avut studiu individual 
asupra COM (2018) 495 – Propunere de Decizie a Consiliului referitoare la 
încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul aerian comun între 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă 
parte. 

La şedinţele Comisiei din data de 18, 19 şi 20 septembrie şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 13 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 
Alma (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Cosma Andreea (PSD), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi:  Biró Rozália-Ibolya (UDMR - 
deplasare), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel 
(Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Gerea Andrei Dominic (ALDE), 
Intotero Natalia-Elena (PSD - Guvern) şi Tomac Eugen (PMP). 

 
 

    Vicepreşedinte,        Secretar, 

 

            Nasra Gabriel-Horia                                   Mirela Furtună 
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