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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din 12 şi 13 septembrie 2018 
 

 În zilele de 12 şi 13 septembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 423/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România 
 
PLx 408/2018 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru 
politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de 
amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 
iulie 2018 

 
PLx 409/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat 
Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi 
statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 
 
PLx 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional 
privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la 
Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe 
şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 
 
PLx 448/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de 
Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017. 
 

În şedinţa din 12 septembrie, membrii Comisiei pentru politică externă au 
dezbătut proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a PLx. 423, 408 şi 448, iar în ceea ce priveşte PLx 409 şi 
412 au hotărât amânarea cu o săptămână a dezbaterii acestor proiecte de Lege. 

In prezentarea punctului de vedere al Guvernului asupra PLx 423 s-a susţinut 
că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014, în sensul asigurării transpunerii la nivel naţional a dispoziţiilor 
Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile 
de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, 
formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau 
proiecte educaţionale şi muncă au pair (reformare). 
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În ceea ce priveşte PLx 408, în prezentarea punctului de vedere al 
Guvernului s-a susţinut că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
managementul riscurilor de dezastre, între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 400 de milioane de euro. 

S-a menţionat că prin Raportul “Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel 
naţional (RO-RISK), au fost supuse evaluării un nr. de 10 tipuri de dezastre: 
inundaţii, cutremure, secete, incendii forestiere, accidente nucleare, accidente 
SEVESO, epidemii, epizooti, riscuri şi accidente majore implicând substanţe 
periculoase. Potrivit RO-RISK, unul dintre cele mai frecvente dezastre din România 
sunt inundaţiile. 

De asemenea, a mai fost menţionat faptul că împrumutul poate fi 
disponibilizat în una sau mai multe tranşe până la 31 decembrie 2021, această dată 
putând fi extinsă, însă perioada de disponibilizare nu poate depăşi 15 ani în total. 

Au fost adresate întrebări din partea membrilor Comisiei referitoare la 
modalitatea în care va fi folosit acest împrumut, iar la finalul dezbaterilor au fost 
date asigurări certe că acest instrument poate fi folosit pentru evenimente care se 
încadrează în termenii finanţatorului, respectiv catastrofe naturale. 

Referitor la PLx 448 reprezentantul ORNISS a susţinut că din consultările 
inter-instituţionale care au avut loc a rezultat consensul cu privire la interesul şi 
oportunitatea încheierii unui document cu valoare constrângătoare, guvernat de 
dreptul internaţional, între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite, care 
să ofere garanţii necesare pentru protecţia eventualelor informaţii clasificate puse 
de partea română la dispoziţia Biroului Mediatorului. 

A afirmat că în prezent 10 state membre UE (Belgia, Marea Britanie, 
Germania, Portugalia, Franţa, Olanda, Finlanda, Luxemburg, Irlanda şi Danemarca) 
au încheiat aranjamente politice cu Biroul Mediatorului. Dintre partenerii importanţi 
ai României, au mai semnat Canada, Elveţia şi SUA. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne dl Predescu Octavian, Director, Inspectoratul General pentru 
Imigrări şi dna Mali Cătălina, Ofiţer specialist, din partea Ministerului Finanţelor 
Publice dna Tudor Aurelia, Şef serviciu şi dna Badea Roxana, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe dl Pietro Pavoni, Ministru consilier şi din partea ORNISS dl Ion 
Mihai, Director adjunct. 

În ziua de 13 septembrie 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 12 şi 13 iunie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 21 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), Balan Ioan (PNL), 
Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma 
Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), 
Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Voicu Mihai Alexandru (PNL).  

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                           Mirela Furtună 
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