
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA 

   
 

Bucureşti, 24 mai 2018 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  23 şi 24 mai 2018 
 
 

 În zilele de 23 şi 24 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea pentru raport a următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 266/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi 
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
 
PLx 287/2018 - Proiect de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale 
membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor 
internaţionale acreditate în România 
 

2. Dezbaterea următoarei iniţiative europene: 
 

COM (2018) 250 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European şi Consiliu – Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a agendei europene privind migraţia  

 

3. Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx 300/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 
privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010  
 

4. Diverse 
 
 

În şedinţa din data de 23 mai, membrii Comisiei pentru politică externă au 
dezbătut proiectul de Lege 266/2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
elaborarea unui Raport preliminar de adoptare pentru Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă, cu care suntem sesizaţi pentru raport comun. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Secretariatului 
General al Guvernului, domnul Ion Ghizdeanu, Presedinte CNCD, doamna Monica 
Giurgiu şi doamna Anca Păiuşescu. 
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In ceea ce priveşte proiectul de Lege 286/2018, în urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui Raport favorabil, cu un 
amendament admis. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, dl Pietro Pavoni, Ministru 
Consilier şi dna Lorena Mazilu, Consilier la Direcţia Protocol, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

Referitor la COM (2018) 250, în urma prezentării făcute de către domnul Cătălin 
Necula, Director General din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unei Opinii. 

In ceea ce priveşte PLx 300/2018, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

A participat la dezbateri, în calitate de invitat, domnul Constantin Dan Deleanu, 
Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, doamna preşedinte Biró a informat membrii 
Comisiei cu acţiunile de politică externă prevăzute pentru perioada imediat următoare.  

În ziua de 24 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La şedinţele Comisiei din data de 23 şi 24 mai şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (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), Ponta 
Victor-Viorel (Neafiliat), 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), Intotero 
Natalia-Elena (Guvern) şi Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD). 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


