
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 5 septembrie 2019 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 3-5 septembrie 2019 

 
În perioada 3-5 septembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

Miercuri, 4 septembrie 2019 
 
Ora 13.00 
 
 Dezbaterea următoarelor iniţiative: 

 
PLx 294/2019 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii 
corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău (dezbatere pentru aviz);  
 
PLx 299/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar (dezbatere 
pentru aviz);  
 
JOIN (2019) 6 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 
CONSILIU Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor 
pentru un viitor comun (dezbatere pe fond).  
 
 
Ora 14.30 
 
 Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă din cadrul Adunării 

Naţionale a Republicii Socialiste Vietnam, condusă de domnul Nguyen Van Giau, 
preşedintele Comisiei. 

 
În data de 4 septembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă s-au 

reunit pentru a dezbate iniţiativele aflate pe ordinea de zi. 

alina.pop
comisii



Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, dl Mihai Bobescu, Subsecretar de 

stat în cadrtul Ministerului Afacerilor Interne şi dl Gabriel Lungu, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Economiei. 

În prezentarea făcută pentru PLx 294/2019 s-a susţinut că proiectul de lege are 

ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 

19 decembrie 2018, la Chişinău. S-a menţionat că Acordul reglementează o serie de 

aspecte precum formele de cooperare, desemnarea autorităţilor competente pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Acordului, transmiterea datelor cu caracter 

personal, precum şi stocarea, revizuirea, rectificarea şi ştergerea acestor date, 

securitatea datelor, responsabilitatea şi drepturile persoanelor vizate, precum şi 

dispoziţii cu caracter procedural, cum ar fi aplicarea Acordului, intrare în vigoare, 

modalităţi de denunţare, amendare sau modificare, soluţionarea diferendelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În prezentarea făcută pentru PLx 299/2019 s-a susţinut că proiectul de lege are 

ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei Ministerului Economiei ca în termen de 

5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă să preia, pe bază de protocol 

de predare-preluare, prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2019 aferente 

activităţii desfăşurate de către ISCIR, până la data intrării în vigoare a Legii 

nr.49/2019, prin care a fost schimbat modul de finanţare ISCIR, din finanţarea de la 

bugetul de stat, la finanţarea integral din venituri proprii, precum şi modificarea art.17 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Referitor la JOIN (2019) 6 membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 

elaborarea unei opinii. 

Tot miercuri, 4 septembrie, la orele 14.30, membrii Comisiei pentru politică 

externă au avut întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă din cadrul 

Adunării Naţionale a Republicii Socialiste Vietnam, condusă de domnul Nguyen Van 

Giau, preşedintele Comisiei. Au participat la întâlnire domnul vicepreşedinte Horia 

Gabriel Nasra şi dna secretar Mirela Furtună. 

În zilele de 3 şi 5 septembrie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 

iniţiativelor aflate pe ordinea de zi, precum şi asupra celor înregistrate la Comisie, în 

vederea dezbaterii ulterioare. 

La şedinţa Comisiei din data de 3 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 14 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD), 



Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO 

EU), Bogaciu Alexandra Corina (PRO EU), Constantin Daniel (PRO EU), Cosma 

Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor 

(Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu Adrian (PRO EU), Podaşcă 

Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Biró 

Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), 

Balan Ioan (PNL), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-

Guvern) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţa Comisiei din data de 4 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 11 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD), 

Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO 

EU), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-

Victor (Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO 

EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR-

deplasare), Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Gerea 

Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Voicu Mihai 

Alexandru (PNL). 

La şedinţa Comisiei din data de 5 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 10 deputaţi: Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), 

Anastase Roberta Alma (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 

(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 

Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru 

Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), 

Ardelean Ben-Oni (PNL-deplasare), Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), 

Balan Ioan (PNL), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-

Guvern) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 

 

     Vicepreşedinte,               Secretar, 

 

             Nasra Gabriel-Horia                                  Mirela Furtună 
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