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PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 17-19 decembrie 2019 

 

În perioada 17-19 decembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 

 

PLx 658/2019 - Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind 
Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 
2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019. 

 

În data de 18 decembrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat 
la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019. 

La începutul şedinţei dna preşedinte Biró a propus suplimentarea ordinii de zi 
cu un punct, respectiv propunerea Grupului parlamentar PRO Europa privind 
nominalizarea dnei deputat Gabriela Maria Podaşcă în funcţia de vicepreşedinte al 
Comisiei pentru politică externă. 

Urmare informării şi supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, membrii 
Comisiei au aprobat nominalizarea dnei Gabrilea Maria Podaşca în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei.  

Referitor la PLx 658/2019, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului, 
s-a susţinut că proiectul de Lege are în vedere realizarea a patru unităţi distincte în 
cadrul sistemului penitenciar român, având drept beneficiu generic principal crearea 
a 1.900 de noi locuri de cazare pentru variate categorii de deţinuţi, conforme cu 
standardele europene privind penitenciarele, precum şi recuperarea capacităţii de 
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muncă prin servicii medicale şi baze de tratament de specialitate, respectiv 
formarea profesională iniţială şi continuă a personalului din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor.  

S-a mai menţionat costul total net al proiectului care este de 221,5 milioane 
EUR (reprezentând cca. 80% din costul total net) şi va fi acoperit prin împrumutul 
contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar diferenţa, respectiv 
echivalentul a 44,5 milioane EUR, reprezintă contribuţia părţii române. Contribuţia 
României se va majora cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente proiectului, 
datorate pe teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare. 

In urma prezentării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege. 

Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Finanţelor dl Lucian Iosef, consilier, din partea Ministerului Justiţiei dna Bianca 
Dumbravă, consilier ministru şi dl Andrei Pană, personal de specialitate şi din 
partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dl Niţă Florin Cătălin şi dl Oana 
Iuliu Maximilian, personal de specialitate. 

În data de 17 şi 19 decembrie membrii Comisiei au avut studiu individual 
asupra Agendei şi sintezei activităţilor europene, din perioada 16-22 decembrie a.c. 
şi a Buletinului informativ cu tematică europeană – Europa. 

La şedinţele Comisiei din data de 17, 18 şi 19 decembrie şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 15 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), Gerea Andrei Dominic 
(ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă 
Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL). Au fost absenţi:  Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU) şi Cosma 
Andreea (PSD). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtună 
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