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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 14 octombrie 2021 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 12-14 octombrie 2021 

 

În perioada 12-14 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  

PLx 386/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea 
plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar 
al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021; 

PLx 387/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte 
normative. 

        În ziua de 13 octombrie 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. 

 Referitor la PLx 386/2021, invitatul a susținut că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare completarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994, în scopul instituirii cadrului legal pentru plata contribuţiei 
României pentru cei doi piloni ai „Instrumentului european pentru pace (EPF)ˮ, 
precum şi aprobarea plăţii primei tranşe, aferente anului 2021, din cotizaţia 
României la bugetul pilonului II al acestui instrument. Sumele necesare plăţii 
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi 
se calculează pe baza cursului de schimb valutar, în funcţie de cursul oficial al 
Băncii Naţionale a României, în vigoare la data plăţii. 

 Noul Cadru Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021-2027, 
include Instrumentul European pentru Pace (European Peace Facility/EPF) 
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instrument financiar extrabugetar, care a înglobat Mecanismul Athena și 
Facilitatea Africană pentru Pace (African Peace Facility/APF). Prin Decizia 
2021/509 din 22 martie a.c. instrumentul EPF va asigura finanțarea pentru 
următorii piloni: 

- Pilonul I – costurile comune ale operațiilor Uniunii prevăzute la art. 42 
alin. (4) și la art. 43 alin. (2) din TUE care au implicații militare sau din 
domeniul apărării și care, prin urmare, în conformitate cu art, 41 alin. 
(2) din TUE, nu pot fi acoperite din bugetul Uniunii; 

- Pilonul II – măsurile de asistență care constau în acțiuni ale Uniunii în 
temeiul art. 28 din TUE în cazul în care Consiliul decide în unanimitate, 
în temeiul art. 41 alin. (2) din TUE, că statele membre suportă 
cheltuielile operaționale aferente. 

EPF încorporează, din precedentul Cadru Financiar Multianual (CFM), 
Mecanismul Athena pentru operații și misiuni cu caracter militar, și 
Instrumentul African Peace Facility, pentru măsuri de asistență, urmând ca 
acest pilon să integreze și măsuri pentru vecinătatea estică.  

Astfel, EPF preia responsabilitățile gestionate de cele două instrumente 
din perspectiva: asigurării susținerii financiare a misiunilor și operațiilor cu 
caracter militar ale UE, respectiv de finanțare a unor măsuri de asistență de 
consolidare a capacităților statelor terțe și ale organizațiilor regionale sau 
internaționale legate de chestiuni militare și de apărare sau de sprijin pentru 
aspectele militare ale operațiilor în sprijinul păcii conduse de organizații 
regionale sau internaționale ori de state terțe, inclusiv prin contribuirea la 
stabilizarea și consolidarea păcii în context post-conflict, precum și livrări de 
armament și echipamente militare. 

Țara noastră a plătit contribuțiile de la bugetul de stat pentru cele două 
instrumente prin intermediul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului 
Finanțelor Publice, în baza unor acte normative specifice. Suma totală ce îi 
revine de plată țării noastre este de aproximativ 92 milioane euro pe durata 
întregului Cadru Financiar Multianual, iar plafonul financiar pentru 
implementarea EPF în perioada 2021-2027 este de 5,7 miliarde euro. 

Prin acest proiect de Lege este creat cadrul legal pentru plata anuală a 
contribuției financiare care revine României pentru bugetul EPF aferent 
pilonului II- măsuri de asistență. Plata contribuției se va realiza din bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Bogdan Filip, director 
general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege - Plx 386/2021. 

Referitor la PLx 387/2021, domnul secretar de stat a declarat că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998, în sensul abrogării prevederilor privind ataşaţii de 
turism, întrucât reţeaua de ataşaţi de turism nu a fost operaţionalizată până în 
prezent, iar înfiinţarea posturilor aferente acesteia nu constituie o prioritate în 
contextul crizei actuale, politica de promovare a turismului pe pieţele ţintă şi 
emergente externe putând fi realizată imediat prin reprezentanţii Ministerului 
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Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din cadrul reţelei externe de 
comerţ. 

În cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului au fost 
înființate prin Ordonanța nr. 15/2017 posturile de ”atașați în turism”, angajați 
care ar fi trebuit să asigure reprezentarea României atât în țările membre ale 
Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și 
promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism 
autohtone. 

În anul 2017, în cadrul Ministerului Turismului, era prevăzut un număr 
de 15 posturi pentru rețeaua de promovare turistică externă, în timp ce în 
prezent numărul posturilor de atașați în turism a crescut de aproape trei ori, 
la un total de 40. 

În cei 4 ani de la crearea rețelei de atașați în turism, ea nu a fost 
funcțională, posturile stabilite pentru aceasta fiind vacante. Politica de 
promovare a turismului pe piețele țintă și emergente externe poate fi realizată 
prin reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din 
cadrul rețelei externe de comerț, rețea care este funcțională și optim 
organizată pentru realizarea marketingului turistic în afara țării. 

Prin prezentul proiect de Lege se urmărește ca cele 40 de posturi 
destinate pentru atașații de turism să se redistribuie în cadrul structurilor 
constituite la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

În urma prezentării susținute de domnul Terente Ciui, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege - PLx 387/2021. 

În zilele de 12 și 14  octombrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 13 octombrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii 
deputați: Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare și Furtună Mirela (PSD) – 
deplasare. 

În zilele de 12 și 14 octombrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail 
(AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan 
(USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Cristea 
Andi-Lucian (PSD) – deplasare și Furtună Mirela (PSD) – deplasare. 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 


