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În ziua de 2 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 

PLx 440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 

PLx 465/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în 
cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE. 

 

În data de 2 septembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, online, pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege aflate 
pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 440/2020, doamna Secretar de Stat Gîtman 
a susținut că personalul MAE contribuie în mod direct la aducerea la 
îndeplinire a principalelor obiective de politică externă trasate de Guvern și 
are îndatorirea să promoveze și să apere interesele statului și ale cetățenilor 
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români în cadrul relațiilor externe. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative s-a dispus, prin art. III, alin. (1) și (3), ca 
în cazul Ministerului Afacerilor Externe, detașările din sectorul privat să 
înceteze până la 31 august 2020, termen până la care MAE inițiază 
concursuri pentru ocuparea posturilor vacantate, în condițiile legii. Deși au 
fost finalizate toate procedurile interne necesare, din cauza pandemiei de 
COVID-19, MAE nu a putut iniția concursurile prevăzute de lege. Prin 
proiectul de act normative se propunere prorogarea până la 31 martie 2021 a  
termenului prevăzut la art. III, alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 1/2020 în vederea realizării obiectivelor de politică externă și 
protejerea intereselor cetățenilor români la nivel internațional. 

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

Referitor la, PLx 465/2020, domnul Secretar de Stat Gyorgy Attila a 
precizat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994, în sensul actualizării prevederilor 
referitoare la cuantumul şi moneda în care este exprimată cotizaţia datorată 
de către România la bugetul ITF-OCDE, şi la denumirea actuală a organizatiei 
(ITF-OCDE), în scopul înlăturării blocajelor existente în derularea procedurii 
de plată a contribuţiei anuale datorate de către România la bugetul ITF-
OCDE. 

În 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 online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, 
Secretar de Stat și din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila 
Gyorgy, Secretar de Stat.  

În data de 3 septembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual asupra notei de informare privind activitatea 
domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe din intervalul 21-28 
august 2020. 

La şedinţa Comisiei din data de 2 septembrie 2020 şi-au înregistrat 
prezenţa, online, un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia 
(PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Balan 
Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Gerea 
Andrei Dominic (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) şi Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). 



În data de 3 septembrie 2020 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 
18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela 
Maria (PRO EU), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 
Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PSD), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie 
(PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 
 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 
 
 
 


	Camera Deputatilor

