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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 10-12 martie 2020 
 

În perioada 10-12 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea următoarelor iniţiative: 

 
PLx 25/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără 
un acord. 

PL-x 69/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat 
la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019. 

PL-x 429/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 
privind Statutul Corpului dipomatic şi consular al României. 

 
COM (2020) 27 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu – Pragătirea Conferinţei privind viitorul Europei. 
 
 Studiu individual 

În data de 10 martie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-
au întrunit pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege şi a 
documentelor europene aflate pe ordinea de zi. 

amares
Original



În ceea ce priveşte PLx 25/2020, invitatul din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna Gabriela Grigore Gîtman, a precizat faptul că 
retragerea din Uniunea Europeană a Regatului Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord s-a realizat în urma unui acord.   

În urma prezentării şi a dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
proiectului de Lege. 

Referitor la PLx 69/2020, invitaţii din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice şi din partea Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor au declarat că 
proiectul are în vedere realizarea a patru unităţi distincte în cadrul sistemului 
penitenciar român, având drept beneficiu generic principal crearea a 1900 de 
noi locuri de cazare pentru variate categorii de deţinuţi, conforme cu 
standardele europene privind penitenciarele, precum şi recuperarea 
capacităţii de muncă prin servicii medicale şi baze de tratament de 
specialitate, respectiv formarea profesională iniţială şi continuă a personalului 
din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Costul total net al 
proiectului este de 221,5 milioane EUR (reprezentând cca 80% din costul 
total net) va fi acoperită prin împrumutul contractat de la Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, iar diferenţa, respectiv echivalentul a 44,5 
milioane EUR, reprezintă contribuţia părţii române. Contribuţia României se 
va majora cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente proiectului, datorate pe 
teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare. 

În urma prezentării şi a dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege. 

În ceea ce priveşte PL-x 429/2019, doamna preşedinte Biró Rozália-
Ibolya, a supus la vot amânarea iniţiativei legislative. 

În urma votului, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, 
în unanimitate, amânarea proiectului de lege. 

Legat de COM (2020) 27, invitaţii din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe au susţinut că demararea, la nivelul Uniunii Europene, unui proces 
de reflecție privind viitorul acesteia a fost inițiat de Consiliul European în anul 
2016, statele membre angajându-se să păstreze unitatea, solidaritatea, să 
respecte principiul echității și să reducă disparitățile, să ocrotească 
democrația și statul de drept, să susțină acțiunea la nivelul Uniunii în 
domeniile în care aceasta aduce valoare adăugată, să-și protejeze cetățenii și 
viitoarele generații astfel încât UE să devină un lider mondial respectabil. 

România, ca și majoritatea statelor membre, s -a exprimat pentru 
organizarea Conferinței cu respectarea echilibrului inter-instituțional și pentru 
implicarea cât mai largă a factorilor de decizie, a parlamentelor naționale, a 
societății civile și a cetățenilor europeni, cu focusarea dezbaterilor pe 
documentele programatice ale Uniunii și pe rezultatul consultărilor anterioare 
cu cetățenii, dar și pentru necesitatea implementării, cu prioritate, a Agendei 
strategice a Uniunii Europene, pentru următorii ani. 



În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
elaborarea unei opinii favorabile pentru COM (2020) 27. 

Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de 
Stat, domnul Pietro Pavoni, Ministru consilier, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări, doamna Marin 
Anca, Consilier juridic, din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Boni Cucu, Director general, doamna Diana Blîndu, Şef serviciu şi din partea 
Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor, domnul Cinghinău Gheorghiţă, Director 
UIP, domnul Cătălin Luncaşu, Director general adjunct, domnul Cornel 
Toader, Director-Direcţia economică şi domnul Dorin Oros, Jurist. 

 În data de 11 şi 12 martie 2020 membrii Comisiei au avut studiu 
individual. 

La şedinţa Comisiei din data de 10 martie 2020 şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), 
Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 
Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale),  
Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-
Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai 
(PNL), Cosma Andreea (PSD) şi Gerea Andrei Dominic (neafiliat). 

La şedinţele Comisiei din data de 11 şi 12 martie 2020 şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 14 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie 
Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PRO 
EU), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan 
(PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Culeafă 
Mihai (PNL), Cosma Andreea (PSD) şi Gerea Andrei Dominic (neafiliat). 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 
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