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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 17 octombrie 2019 

 

Proces Verbal 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 14-17 octombrie 2019 

 

În perioada 14-17 octombrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Luni, 14 octombrie, ora 15.30 

 Intâlnire cu delegaţia Comisiei de afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor 
din Parlamentul iordanian. 

 

Marţi, 15 octombrie 2019 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 

 
PLx 402/2019 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, 
la 31 mai 2018 (dezbatere pentru aviz); 
 
PLx 405/2019 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi 
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (dezbatere în fond). 
 
 
Miercuri,16 şi  joi, 17 octombrie 2019 
 

 Studiu individual asupra: 
 
1. Informare privind întrevederea dnei preşedinte Biró cu E.S. dl Hassan Abouzoub, 
ambasadorul Regatului Marocului la Bucureşti 
 
2. Consiliul European, 17-18 octombrie 2019. 
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În data de 14 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă a avut o 

întrevedere cu delegaţia Comisiei de afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor a 

Regatului Haşemit al Iordaniei, condusă de domnul Nidal Al-Taani, preşedintele 

comisiei. La întrevedere a participat doamna preşedinte Biró, domnul deputat Matei 

Dobrovie, membru al comisiei şi domnul Sorin Moldovan, deputat PNL. Delegaţia 

iordaniană a fost compusă din domnul Nawaf Al-Nuaimat, vicepreşedinte al comisiei, 

domnii dr. Ibrahim Bani Hani, Washi Haddad, Saleh Abu Tayeh, membri ai comisiei, 

doamnele Muntaha Al-Baol, Fadieh Abdallah Faleh Abu Qadoura, membre ale comisiei, 

domnul Awad Al-Ghuwairi, asistent al Secretarului general pentru afaceri legislative şi 

control parlamentar, domnul Basel Al-Rosan, secretar al comisiei. Din partea 

Ambasadei Regatului Haşemit al Iordaniei a participat domnul Akad Al-Kasawnih, 

însărcinat cu afaceri şi consul al Ambasadei Regatului Haşemit al Iordaniei la 

Bucureşti. 

În cadrul întrevederii doamna preşedintele Biró a apreciat importanţa relaţiilor 

bilaterale dintre România şi Regatul Haşemit al Iordaniei, partener tradiţional, de 

încredere al României în regiunea Orientului Mijlociu, subliniind interesul ferm al ţării 

noastre de a-şi consolida cooperarea bilaterală. 

Domnia sa a evocat importanţa dialogului parlamentar ca instrument eficient 

pentru promovarea proiectelor de colaborare în diverse domenii de interes comun, 

menţionând potenţialul existent, economic şi uman care, în viitor, va trebui să fie mai 

bine valorificat. 

Totodată a transmis dorinţa României de a continua şi de a consolida dialogul, 

la toate nivelurile, parlamentar şi guvernamental, ca instrument major în 

diversificarea relaţiilor politice dintre statele noastre, apreciind politica externă 

echilibrată a Iordaniei, în ciuda multiplelor provocări generate de crizele regionale şi, 

în mod special, programul de reforme politice promovate de M.S. Abdullah II, care va 

avea un impact pozitiv asupra viitorului Regatului Haşemit al Iordaniei. Iordania 

rămâne un pilon de stabilitate în regiune, fiind un exemplu de urmat în Orientul 

Mijlociu pentru a întări procesul de pacea şi stabilitatea în regiune. 

În ceea ce priveşte conflictul israeliano-palestinian, România va continua să 

pledeze pentru o soluţie durabilă fundamentată pe un acord echitabil, în baza “soluţia 

celor două state“, Israel şi Palestina, în conformitate cu legislaţia internaţională 

existentă. 

În ceea ce priveşte statutul Ierusalimului, poziţia României este în conformitate 

cu rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU şi orice decizie se va lua, 

aceasta va respecta prevederile constituţionale româneşti şi cadrul legal internaţional. 
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Domnul preşedinte Nidal Al-Taani şi-a exprimat mulţumirile pentru realizarea 

acestei vizite parlamentare, prezentând dorinţa părţii iordaniene de a consolida 

dialogul politic în vederea întăririi şi diversificării relaţiilor bilaterale, a făcut o trecere 

în revistă asupra provocărilor majore şi a crizelor importante cu care s-a confruntat 

Iordania din ultima vreme, în special, a crizei palestiniene, precizând viziunea şi 

poziţia regatului şi anume că numai o soluţie politică poate fi o alternativă viabilă în 

regiune. 

În ceea ce priveşte criza din Siria, a menţionat că soluţia politică este singura 

soluţie reală şi de durată, a exprimat poziţia părţii iordaniene care doreşte relaţii 

parlamentare bilaterale foarte bune care să se reflecte şi în relaţiile politice dintre cele 

două state, în concordanţă cu poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte crizele din 

regiune, menţionând faptul că pentru realizarea vizitei M.S. Abdullah II trebuie să 

existe o deplină convergenţă în poziţiile politice ale celor două părţi. 

De asemenea, a subliniat importanţa deosebită a relaţiilor economice 

considerând că există un mare potenţial încă neexploatat care trebuie fructificat 

pentru creşterea schimburilor comerciale. Turismul care are o pondere de 13% în 

economia iordaniană este un domeniu care trebuie valorificat mai mult şi prin 

dimensiunea parlamentară, respectiv cu comisia de specialitate. Constituirea unei 

asociaţii a oamenilor de afaceri români şi iordanieni ar fi oportună şi ar duce la 

impulsionarea relaţiei economice prin identificarea problemelor şi găsirea de soluţii. 

Domnul deputat Dobrovie a subliniat că partea română doreşte ca vizita M.S. 

Abdullah II să se realizeze în viitorul apropiat, cu scopul de a crea condiţii prielnice 

pentru semnarea mai multor acorduri. De asemenea, a menţionat rolul important pe 

care Iordania îl joacă în Orientul Mijlociu şi datorită numărului mare de refugiaţi pe 

care-i primeşte, constituindu-se într-un model de bune practici în ceea ce priveşte 

soluţionarea acestui dosar. Domnul deputat a dorit să cunoască poziţia Iordaniei în 

ceea ce priveşte intervenţia militară a Turciei în Siria şi gestionarea problemei 

refugiaţilor. 

Partea iordaniană şi-a exprimat părerea conform căreia nu aprobă acţiunea 

militară a Turciei considerând că teritoriul Siriei trebuie să rămână unit, iar prin 

Ministerul de Externe, Iordania a condamnat acţiunea Turciei, considerând-o o 

provocare care va duce la acutizarea crizei refugiaţilor şi la modificarea demografiei. 

Iordania militează pentru o soluţie politică paşnică în Siria şi încurajează România să-i 

devină partener în procesul de reconstrucţie al Siriei. Regatul Haşemit al Iordaniei 

susţine reîntoarcerea refugiaţilor sirieni, în mod voluntar, în zonele libere ale Siriei şi 
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consideră că această problemă gravă a refugiaţilor va persista în absenţa sprijinului 

comunităţii internaţionale. 

În finalul întrevederii, ambele părţi au subliniat importanţa diplomaţiei 

parlamentare în extinderea şi diversificarea relaţiilor bilaterale, apreciind 

oportunitatea, în viitorul apropiat, a schimbului de vizite la nivelul comisiilor 

parlamentare de specialitate şi a grupurilor parlamentare de prietenie. 

În data de 15 octombrie membrii Comisiei au dezbătut proiectele de Lege aflate 

pe ordinea de zi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a PLx 

402/2019 şi elaborarea unui Raport preliminar de adoptare pentru PLx 405/2019. 

În prezentarea proiectului de Lege 405/2019 s-a susţinut că iniţiativa legislativă 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2018, în vederea creării cadrului legal necesar participării României 

la Festivalul Internaţional de Artă Europalia de la Bruxelles, în principal, pentru 

pregătirea expoziţiilor „Dacia Felix” şi „La începuturile istoriei. Civilizaţii timpurii 

(preistorice) între Carpaţi şi Dunărea de Jos”. De asemenea, s-a menţionat faptul că 

festivalul este la cea de-a 28-a ediţie, fiind acum în desfăşurare. 

 Au fost prezenţi la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, dl Ion-Ardeal 

Ieremia, Secretar de Stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi dl Pietro 

Pavoni, Ministru consilier în Ministerul Afacerilor Externe. 

În zilele de 16 şi 17 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au 

avut studiu individual asupra informării privind întrevederea dnei preşedinte Biró cu 

E.S. dl Hassan Abouzoub, ambasadorul Regatului Marocului la Bucureşti şi ordinea de 

zi a Consiliului European, care va avea loc în 17-18 octombrie 2019. 

La şedinţa Comisiei din data de 15 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat 

PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO 

Europa), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă 

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

Dan (USR-concediu cu plată), Furtună Mirela (PSD-concediu cu plată), Anastase 

Roberta Alma (PNL-deplasare), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 

Cosma Andreea (PSD) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţele Comisiei din data de 16 şi 17 octombrie şi-au înregistrat prezenţa 

un număr de 14 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),  Dobrovie Matei-Adrian (afiliat 
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PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO 

Europa), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă 

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

(PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD) şi Voicu Mihai 

Alexandru (PNL). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mihai Culeafă 
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