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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  ziua de 02 aprilie 2020 
 

În ziua de 02 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea următoarelor iniţiative: 

 
PLx 91/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat 
Economic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 
10 iunie 2016 
 
PLx 92/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia 
investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi,  la 
30 iunie 2019 
 
PLx 93/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecţia 
investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 
octombrie 2018 

PLx 125/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie, la Bucureşti 

 

Edi
Comisii



COM (2020) 57 – COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă 
credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest 

În data de 02 aprilie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-
au întrunit, online, pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege şi a 
documentului european aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 91/2020, 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 92/2020, în urma prezentării şi a dezbaterilor 
membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce priveşte PLx 93/2019, 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 125/2020, în urma prezentării şi a dezbaterilor 
membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
elaborarea unei opinii favorabile pentru COM (2020) 57. 

Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, 
Secretar de Stat și domnul Pietro Pavoni, Ministru consilier.  

La şedinţa Comisiei din data de 02 aprilie 2020 şi-au înregistrat 
prezenţa, online, un număr de 15 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), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea 
(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Gerea Andrei Dominic (neafiliat), Intotero Natalia-Elena 
(PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost 
absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU) şi Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). 
 
 
 
 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 


	Camera Deputaților
	COM (2020) 57 – COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest

