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PROCES VERBAL  

  al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
din 13 - 14 septembrie 2017 

 
In zilele de 13 şi 14 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 250/2017 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind 
garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale 
echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 
 
PLx 251/2017 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului 
de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptat la Londra, la 7 iulie 1995 
 
PLx 252/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, 
semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017 
 
PLx 268/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui 
Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnat la Wiesbaden 
la 4 octombrie 2010 
 
PLx 269/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, 
semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 
 
PLx 270/2017 – Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de 
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 
septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la 
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Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, 
încheiată la Haga la 16 septembrie 1970 
 
PLx 271/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea 
art.50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la 
amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la 
Montreal la 6 octombrie 2016 
 

2. Dezbaterea următoarelor iniţiative europene: 
 
COM (2017) 240 – Document de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de 
globalizare  
 
COM (2017) 218 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Comisiei să 
deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord de stabilire a condiţiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană  
 

3. Diverse. 
 

În şedinţa Comisiei din 13 septembrie a.c., ora 13.30, în prezenţa reprezentanţilor 
Guvernului, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut şi avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi de la punctul 1. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Ionescu Mihail, Director în 
cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Cristian Dobriţoiu, consilier juridic în Ministerul 
Transporturilor şi domnul Cristian Cap-Alb, Director în cadrul Oficiului Registrului Naţional 
al Informaţiilor Secrete de Stat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea celor două 
iniţiative europene pentru săptămâna viitoare. 

La punctul Diverse, ca urmare a deciziei Birourilor Permanente reunite, Comisia 
pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a dezbătut şi adoptat un proiect de Declaraţie 
privind situaţia creată în Ucraina urmare adoptării Legii Educaţiei de către Rada Supremă, 
în 5 septembrie 2017, document transmis Ministerului Afacerilor Externe pentru exprimarea 
unui punct de vedere, până la data de 15 septembrie a.c.. 

De asemenea, documentul a fost distribuit Comisiei pentru politică externă, 
Comisiilor pentru afaceri europene, Comisiilor pentru românii de pretutindeni, Comisiilor 
pentru învăţământ şi Liderilor Grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat, 
pentru eventuale observaţii, urmând ca luni, 18 septembrie, să fie adoptat în plenul celor 
două Camere ale Parlamentului.  

Tot la punctul Diverse, s-a discutat despre activitatea Comisiei în perioada 
următoare respectiv, vizita unei delegaţii oficiale a Comisiei în Croaţia, în perioada 25-26 
octombrie 2017, un plan de acţiuni referitor la organizarea unor întrevederi, o data la 2-3 
săptămâni, cu instituţiile reprezentative pe diverse teme de actualitate în domeniul politicii 
externe, precum şi convocarea şedinţei Comisiei pentru politică externă în data de 18 
septembrie, ora 12.30, pentru armonizarea şi definitivarea textului declaraţiei, urmare 
punctelor de vedere şi a observaţiilor primite. 
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La şedinţa Comisiei din data de 13 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru 
Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen 
(PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: 
Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta 
Victor-Viorel (Neafiliat). 

La şedinţa Comisiei din data de 14 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru 
Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Văcaru Alin Vasile 
(Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Balan Ioan (PNL), Constantin 
Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat) şi 
Tomac Eugen (PMP - deplasare). 

 
      Preşedinte,                  Secretar, 

 
               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 


