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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din zilele de 27 şi 29 martie 2018 
 
 

 În zilele de 27 şi 29 martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Marţi, 27 martie, orele 12.00, sala de şedinţe a Comisiei 
 

 Intâlnirea Grupului multisectorial de lucru pentru egalitate de gen 
 
orele 14.30, Salonul Alb (nivel P1) 
 

 Masă rotundă dedicată împlinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

România, eveniment organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 
 

Ordinea de zi a Comisiei a fost modificată, urmare deciziei Birourilor 

Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în sensul că marţi, 27 martie, la ora 

9.00, Comisiile pentru politică externă ale Parlamentului au fost convocate, în şedinţă 

comună, pentru a analiza şi dezbate Proiectul Declaraţiei pentru celebrarea unirii 

Basarabiei cu Ţara Mamă, România, la 27 martie 1918. 

Membrii celor două Comisii au examinat proiectul Declaraţiei și amendamentele 

depuse de Grupurile parlamentare din cele două Camere. Au fost adoptate modificări 

din care să reiasă mai clar susţinerea pentru demersurile europene ale Republicii 

Moldova. 

Textul a fost transmis plenului celor două Camere, pentru adoptare. 

Referitor la întâlnirea Grupului multisectorial de lucru pentru egalitate de gen, 

de la ora 12.00, aceasta s-a amânat pentru o şedinţă ulterioară care va avea loc în 

prezenţa Secretarului de Stat de la Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, care 

din motive de agendă, nu a putut participa. 

Având în vedere importanţa Zilei Naţionale de 27 martie, Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni a organizat  Masă rotundă dedicată împlinirii celor 100 de ani 

de la Unirea Basarabiei cu România unde membrii Comisiei pentru politică externă au 

fost invitaţi să participe. Totodată, la acest eveniment au fost invitaţi şi 30 de 

jurnalişti români din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării, precum şi membrii 

Comisiilor pentru românii de pretutindeni. 
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În data de 29 martie 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 27 şi 29 martie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 20 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), Intotero Natalia-Elena (PSD), 

Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD), 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) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE). 

 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mirela Furtună 
 
 
 
 


