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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 24 februarie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 22 - 24 februarie 2022 

 

În perioada 22 - 24 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 16/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în 
domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 
aprilie 2021, la Amman; 

PLx 45/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021. 

        În ziua de 23 februarie 2022, 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. 

În ceea ce privește PLx 16/2022, invitatul a susținut că scopul 
Acordului îl constituie crearea cadrului juridic necesar cooperării și facilitarea 
acordării de ajutor reciproc în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării 
dezastrelor. Părțile își pot acorda ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminenței 
sau producerii unui dezastru ale cărui consecințe pe teritoriul statului părții 
care a fost afectată nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile și 
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mijloacele acesteia. Ajutorul acordat poate consta în echipamente, materiale, 
personal specializat și informații, precum și în desfășurarea de acțiuni de 
intervenție, expertiză, operațiuni de căutare și salvare care au ca scop salvarea 
de vieți omenești, protejarea sănătății populației, limitarea pierderilor 
materiale și a valorilor culturale și a efectelor secundare în cazul iminenței 
/producerii unui dezastru. 

Acordul urmează să reglementeze principiile și modalitățile tehnice de 
desfășurare a acțiunilor de prognozare, prevenire, pregătire, protecție și 
intervenție, în scopul localizării și înlăturării efectelor calamităților naturale, 
avariilor industriale și/sau ale catastrofelor. 

Acordul reglementează o serie de aspecte precum: 

 scopul cooperării; 
 desemnarea autorităților competente pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Acordului, pentru partea română fiind desemnat 
Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru situații de 
urgență, prin structurile aflate în coordonare; 

 constituirea Comisiei Mixte Permanente de cooperare în domeniul 
prevenirii, limitării și înlăturarea efectelor dezastrelor și sarcinile 
acesteia; 

 solicitarea ajutorului și schimbul de informații; 
 modalități de acordare a ajutorului și alte forme de cooperare; 
 coordonarea și desfășurarea operațiunilor de acordare a 

ajutorului; 
 trecerea frontierei de stat de către membrii echipelor de acordare 

a ajutorului; 
 utilizarea aeronavelor; 
 colaborarea cu organizații internaționale și naționale; 
 protecția datelor cu character personal; 
 protecția datelor și informațiilor clasificate; 
 dispoziții cu character procedural, cum ar fi: intrare în vigoare, 

modalități de denunțare sau modificare,soluționarea diferendelor 
etc.. 

În urma prezentării susținute de domnul Cătălin Necula, director general 
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește Plx 45/2022, reprezentantul Ministerului Educației  
a declarat că față de prevederile Acordului în vigoare, noul Acord între Guvernul 
României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice cuprinde următoarele aspecte: 

 recunoașterea anumitor diplome și certificate de nivel 
preuniversitar din Republica Moldova, precum: diploma de 
absolvire a liceului, diploma de absolvire a învățământului mediu 
general, diplomele de absolvire a colegiilor și a școlilor medicale 
de bază, cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea 
școlii generale de 9 ani de studii; 
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 recunoașterea atestatelor de studii medii de cultură generală din 
Republica Moldova eliberate înainte și după 2011; 

 recunoașterea studiilor universitare de scurtă-durată cu studii din 
învățământul terțiar non-universitar; 

 recunoașterea diplomelor și certificatelor obținute la absolvirea 
studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare 
postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel 
postuniversitar.  

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Adrian Iordache, șef 
serviciu, Centrul Național pentru recunoaștere și echivalare a diplomelor din 
cadrul Ministerului Educației și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - Plx 
45/2022. 

În zilele de 22 și 24 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

În ziua de 22 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 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). A fost absent 
domnul deputat Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare. 

La şedința Comisiei din ziua de 23 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), 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). A fost absent domnul deputat Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare. 

În ziua de 24 februarie 2022 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), Furtună Mirela (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Cristea Andi-
Lucian (PSD) – deplasare și domnul Barna Ilie-Dan (USR) – deplasare. 
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                Ionuț-Marian Stroe 


