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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  data de 12 noiembrie 2019 

 

În data de 12 noiembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative: 

 
PLx 471/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 (dezbatere pentru 
aviz) 

 
COM (2019) 260 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE (examinare în fond). 

 

În data de 11 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 
iniţiativelor legislative aflate pe agenda Comisiei. 

În data de 12 noiembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au  
dezbătut proiectul de Lege şi iniţiativa europeană aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a PLx 471/2019 şi redactarea unui 
proiect de opinie favorabil pentru COM (2019) 260. 

La începutul şedinţei, dna preşedinte Biró a supus votului ordinea de zi, care a 
fost aprobată în unanimitate, şi a propus începerea dezbaterilor cu punctul doi al 
ordinii de zi, propunere acceptată în unanimitate. 

În susţinerea punctului de vedere al Guvernului asupra Comunicării din 2019 
privind politica de extindere a UE s-a afirmat că România împărtășește abordarea 
Comisiei Europene, ca promotor al politicii de extindere, prin investiţia strategică pe 
care o aduce la consolidarea păcii, securităţii, prosperităţii și stabilităţii UE.  
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România a salutat reconfirmarea angajamentului UE pentru avansarea politicii 
de extindere, prin publicarea de către Comisia Europeană, la 29 mai 2019, a 
Pachetului privind Extinderea Uniunii Europene și a acţionat, pe întreaga durată a 
mandatului său ca Președinţie a Consiliului, pentru promovarea activă a politicii de 
extindere.  

România împărtășește convingerea că perspectiva europeană clară a statelor 
candidate și potenţialilor candidaţi continuă să exercite un efect transformator și să 
constituie o ancoră de stabilitate și securitate în Europa de Sud-Est. Cel mai bun 
exemplu în acest sens îl constituie Acordul de la Prespa, dovadă a forţei de atracţie 
puternice a ideii europene.  

România susţine atenţia acordată de Comisia Europeană principiului care stă la 
baza politicii de extindere și a cadrului convenit pentru acest proces, respectiv 
evaluarea individuală – pe baza meritelor proprii, cu respectarea criteriilor existente 
pentru avansarea parcursului european al statelor din regiune. 

România împărtășește evaluarea Comisiei cu privire la necesitatea ca UE să fie 
un partener credibil și să își respecte promisiunile faţă de candidaţii care și-au 
îndeplinit angajamentele – numai așa progresele înregistrate pot fi consolidate și 
evoluţiile istorice care au avut loc in regiune pot fi multiplicate.  

Totodată, s-a menţionat că la finalul mandatului său de Președinţie a Consiliului 
UE, România a reușit generarea consensului pentru adoptarea Concluziilor Consiliului 
Afaceri Generale (18 iunie 2019) privind politica de extindere a UE și procesul de 
stabilizare și asociere, pentru toţi cei șapte parteneri. Textul este unul echilibrat, cu 
reflectarea corespunzătoare a rezultatelor obţinute, precum și a domeniilor în care 
sunt așteptate în continuare progrese.  

În urma unui proces complex de negociere pe marginea deciziei așteptate 
privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și R. Macedonia de Nord, și pe 
fondul calendarului strâns de la publicarea Pachetului Extindere 2019 care nu a permis 
parcurgerea procedurilor parlamentare interne necesare în anumite state membre. La 
Consiliului Afaceri Generale din 15 octombrie 2019 nu s-a reuşit luarea unei decizii, se 
poartă discuţii în continuare până la Summit-ul din 2020, de la Zagreb. 

În ceea ce priveşte PLx 471, în susţinerea punctului de vedere al Autorităţii 
Electorale Permanente s-a afirmat că necesitatea adoptării acestei ordonanţe de 
urgenţă a fost clarificarea unor prevederi privind membrii supleanţi ai birourilor 
electorale ale secţiilor de votare din străinătate, a dispoziţiilor privind utilizarea 
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului 
ilegal, precum şi necesitatea corelării termenelor şi acţiunilor de stabilire a secţiilor de 
votare din străinătate cu cele de constituire a birourilor electorale ale acestora. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a afirmat că această ordonanţă 
de urgenţă a ajutat foarte mult la procesul de desfăşurare al alegerilor din perspectiva 
suplimentării membrilor birourilor secţiilor de votare de la 9 membri la 15, acest lucru 
asigurând un flux foarte bun al secţiilor de votare. 

Au fost prezenţi la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, dna Secretar de Stat Iulia Raluca Matei, dl Iulian Ivan, 
responsabil pe dimensiunea alegerilor din cadrul ministerului şi dl Pietro Pavoni, 
precum şi dl Zsombor Vajda, vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanete. 

La şedinţa Comisiei din data de 11 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 12 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 (PNL), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen 
Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL), 
Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Gerea Andrei Dominic 
(ALDE), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Voicu Mihai Alexandru (PNL). 
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La şedinţa Comisiei din data de 12 noiembrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 13 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), Balan Ioan (PNL – inlocuit de dl 
deputat Ioan Cupşa), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 
(PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). 

 
 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtună 
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