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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 17 noiembrie 2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 15 – 17 noiembrie 2022 

 

În perioada 15 – 17 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 15 noiembrie 2022, ora 13.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor inițiative legislative:  
 

PLx 621/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ 
Comun CFE şi Comisia Consultativă Cer Deschis; 

PLx 703/2022 -  Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea 
activităţii pe funcţii de execuţie de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare; 

PLx 704/2022 -  Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin 
denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare 
ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova. 

În ziua de 15 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea și avizarea inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi. 
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Referitor la PLx 621/2022, doamna Mihaela Ștefănescu, director, Direcția OSCE, 
neproliferare și controlul armamentelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a susținut 
că România și-a conturat, de-a lungul timpului, un profil solid pe dimensiunea politico-
militară a securității europene, prin contribuții de substanță în cadrul negocierilor de la Viena 
asupra instrumentelor de control al armamentelor convenționale și a măsurilor de creștere 
a încrederii și securității (CSBMs). România susține în mod ferm implementarea deplină a 
tuturor angajamentelor asumate. În acest sens, sunt esențiale îndeplinirea tuturor 
obligațiilor și contribuțiilor care revin României, precum și menținerea intensității gradului 
de participare la formatele de lucru, la care este parte. 

La data de 10 noiembrie 2021, secretariatul Grupului Consultativ Comun CFE a 
transmis, prin intermediul Misiunii Permanente a României la Viena, solicitarea de achitare 
a contribuției naționale trimestriale la bugetul instituției, aferentă intervalului 1 iulie – 30 
septembrie 2021, în sumă netă de 2.189,72 euro. De asemenea, secretariatul Comisiei 
Consultative Cer Deschis a transmis, prin intermediul Misiunii Permanente a României la 
Viena, solicitarea de achitare a contribuției naționale trimestriale la bugetul instituției, 
aferentă intervalului 1 iulie – 30 septembrie 2021, în sumă netă de 2.332,86 euro. Mai mult, 
la data de 7 februarie 2022, secretariatele CFE-JCG şi OSCC au transmis, prin intermediul 
Misiunii Permanente a României la Viena, facturile aferente celui de-al patrulea trimestru al 
anului 2021 (1 octombrie – 31 decembrie 2021), incluzând și sumele datorate anterior și 
care nu au fost achitate de România. 

Pentru asigurarea consecvenței acțiunilor României în sprijinul eforturilor de asigurare 
a stabilității, predictibilității şi transparenței în spațiul OSCE, este necesar ca România să 
achite contribuțiile financiare care îi revin în cadrul celor două organisme. Plata contribuțiilor 
are relevanță la nivel politic, evidențiind atașamentul pentru respectarea angajamentelor 
asumate în calitate de stat membru al OSCE.  

În urma prezentării realizate de doamna Ștefănescu și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
– PLx 621/2022. 

În ceea ce privește Plx 703/2022, în urma analizării documentelor atașate la fișa 
propunerii legislative de pe site-ul Camerei Deputaților și punctului de vedere negativ al 
Guvernului, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

Referitor la PLx 704/2022, domnul Marius Poșa, subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, a declarat că proiectul de act normativ are ca 
scop retragerea României de la Centrul internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică 
(CIIST), având în vedere că, în prezent, România nu mai este reprezentată la CIIST, iar 
dezvoltările din domeniul comunicaţiilor electronice permit reprezentanţilor comunităţii 
ştiinţifice o comunicare directă, fără a mai fi necesare sesiunile de informare din cadrul 
întrunirilor CIIST. 

În urma prezentării susținute de domnul Poșa și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege – PLx 
704/2022. 
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În zilele de 16 și 17 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 15 noiembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea 
Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan 
(USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu 
Marian-Iulian (PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). A fost 
absent domnul deputat Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

 

                 Biró Rozália-Ibolya                                     Albișteanu Mihail�

�

�


