
1 
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 16 septembrie 2021 

 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din zilele de 15 și 16 septembrie 2021 
 
 

În zilele de  15 și 16 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 311/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 
Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la 
Ierusalim la 15 iunie 1997; 
 
PLx 312/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România 
şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate şi 
cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 
2019; 
 
PLx 313/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea 
tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, 
semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020. 
 
 

        În ziua de 15 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea 
proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 
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În ceea ce privește PLx 311/2021, invitații au declarat că modificările 
aduse convenţiei se referă la actualizarea tipurilor de impozite prevăzute de 
convenţie şi a definiţiei termenului „Româniaˮ, precum şi la amendarea 
articolului din convenţie referitor la schimbul de informaţii în domeniul fiscal, 
în sensul includerii unor prevederi prin care se creează posibilitatea efectuării 
unui schimb extins de informaţii în domeniul fiscal, inclusiv în cel bancar, ori 
de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii de către autorităţile competente 
din cele două ţări. 

În urma prezentării susținute de doamna Daniela Grigore Gîtman, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a domnului Dan 
Negoiță, consilier în cadrul Ministerului Finanțelor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

         Referitor la PLx 312/2021, invitații au susținut că prevederile 
Tratatului stabilesc condiţiile în care se poate acorda transferul, documentele 
necesare, precum şi efectele transferării, atât pentru statul de transferare, 
cât şi pentru statul de primire, fiind armonizate cu legislaţia în vigoare şi cu 
obligaţiile asumate de România prin instrumentele Uniunii Europene şi 
tratatele multilaterale la care este parte. Pentru România încheierea unui 
Tratat cu Thailanda în domeniul transferării persoanelor condamnate a 
constituit o prioritate, având în vedere că există cetățeni români care execută 
pedepse în Thailanda pentru săvârșirea unor infracțiuni. 

 În urma prezentării susținute de doamna Daniela Grigore Gîtman, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a domnului Mihai 
Pașca, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege. 

          În ceea ce privește PLx 313/2021, invitații au declarat că Acordul 
cuprinde definiţii, dispoziţii privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii, 
dispoziţii privind procedurile arbitrale iniţiate în temeiul acestor tratate. 

Totodată, invitații au susținut că România a avut o poziție constantă în 
sensul scoaterii din vigoare a tratatelor privind promovarea și protecția 
reciprocă a investițiilor încheiate între statele membre ale Uniunii Europene, 
având în vedere că domeniul de reglementare face obiectul pieței interne UE. 
Atunci când își exercită una dintre libertățile fundamentale, precum libertatea 
de stabilire sau libera circulație a capitalurilor, investitorii din statele membre 
acționează în limitele domeniului de aplicare a dreptului Uniunii și, prin urmare, 
se bucură de protecția asigurată de libertățile respective și, după caz, de 
legislația secundară relevantă, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de principiile generale ale dreptului Uniunii, care includ în special 
principiile nediscriminării, proporționalității, securității juridice și protecția 
încrederii legitime. Ulterior ratificării Acordului de către România și celelalte 
Părți Contractante, vor ieși din vigoare 16 tratate. 

În urma prezentării susținute de doamna Daniela Grigore Gîtman, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a doamnei Claudia 
Munteanu, șef serviciu în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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În ziua de 16 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 15 septembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Tudorache Daniel (PSD).  

În ziua de 16 septembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
 
 
 
 
 
 


