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In perioada 24-26 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Marti, 24 octombrie, ora 12.30 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 334/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare 
la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte 
evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea 
română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării 
valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate 
ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată 
la Strasbourg, la 19 august 1985 
 
PLx 335/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la 
Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată la cea de-a XIV-a 
sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind 
articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998  
 
PLx 350/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
 
PLx 337/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Zagreb, la 12 iunie 2017  
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
proiectul de Lege nr.334 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative. 

In prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a afirmat că textul noii Convenţii 
încorporează principiile de bază pentru reducerea şi combaterea eficientă a riscurilor de 
siguranţă şi securitate pe care le prezintă evenimentele sportive, fiind o reabordare care 
necesită adaptarea la situaţia actuală. Prin acest proiect de Lege se urmăreşte atingerea 
unor obiective, cum ar fi: respectarea dreptului la integritate fizică şi a drepturilor legitime 
ale cetăţenilor de a asista la partide de fotbal şi alte evenimente sportive, partidele de 
fotbal şi alte evenimente sportive să devină manifestări agreabile pentru toţi cetăţenii, 
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă adecvat, respectarea legii în incinta şi în afara 
stadioanelor de fotbal, în vecinătatea arenelor unde se desfăşoară alte manifestări 
sportive. 

A participat la şedinţă în calitate de invitat domnul Zsolt Gyongyossy, Subsecretar 
de Stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

In continuare, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut proiectul de 
Lege 335 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă,  a proiectului de 
Lege. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a exprimat că România a 
semnat Statutul CPI în 1999 şi l-a ratificat în 2002. Prin ratificarea rezoluţiei ASP-
CPI/14/Res.2, adoptată la 26 noiembrie 2015, România îşi va exprima consimţământul cu 
privire la eliminarea art.124 din Statutul CPI şi va facilita întrarea în vigoare a acestui 
amendament, fiind o prevedere tranzitorie. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Horaţiu Radu, Subsecretar de 
Stat şi doamna Laura Streaşină, Consilier, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Referitor la PLx 350, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege şi au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, cu un amendament admis. 

In prezentarea punctului de vedere la Guvernului s-a menţionat că proiectul de Lege 
urmăreşte armonizarea dispoziţilor legale incidente cu situaţia actuală existentă în 
comunităţile româneşti, a corelării prevederilor Legii 299/2007 cu dispoziţiile Legii 321/2006 
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile. Totodată, măsurile cadru adoptate în 
vederea sprijinirii românilor de pretutindeni trebuie adaptate noilor necesităţi ivite de-a 
lungul timpului în rândul comunităţilor româneşti din afara graniţelor, îndeosebi a celor de 
emigraţie, aflate într-o permanentă dinamică. 

In timpul dezbaterilor, domnul deputat Dobrovie şi-a exprimat dorinţa de a face 
câteva amendamente de modificare a proiectului de Lege, respectiv modificarea Art. 5 
alin.1, lit.d (permisul de muncă), de modificare a Art.9 alin.1 (alegeri Consiliul Românilor de 
Pretutindeni, din doi în doi ani) şi ale Art. 5 alin.1, lit.b (studierea în limba română). 

Domnul Secretar de Stat Ovidiu Iane, prezent la şedinţa Comisiei în calitate de 
invitat, a susţinut că referitor la modificarea Art.9 alin 1, propunerea era din trei în trei ani, 
ulterior, în dezbaterile din Senat, s-a adoptat din patru in patru ani, însă pentru Minister ar fi 
de bun augur revenirea la propunerea iniţială, având în vedere consultările publice care au 
avut loc cu asociaţiile şi societăţile româneşti din Diaspora şi pentru a nu se suprapune 
aceste alegeri cu scrutinurile electorale din România. 

Domnul Dobrovie a achiesat la propunerea Ministerului, din trei în trei ani, care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

In ceea ce priveşte celelalte două amendamente ale domnului Dobrovie, urmare 
dezbaterilor, acesta şi le-a retras. 
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Referitor la PLx 337, în urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În perioada 24-26 octombrie a.c. o delegaţie a Comisiei pentru politică externă, 
formată din dna preşedinte Biró Rozália-Ibolya, dna secretar Mirela Furtună, dl deputat 
Rotaru Răzvan-Ilie şi dl deputat Voicu Mihai Alexandru, au efectuat o vizită oficială în 
Croaţia, la Zagreb, la invitaţia Comisiei pentru politică externă. 

In zilele de 25 şi 26 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La şedinţa Comisiei din data de 24 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 
20 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), 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), Korodi 
Attila (UDMR), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen 
(PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). A fost absent dl 
Balan Ioan (PNL). 

La şedinţele Comisiei din data de 25 şi 26 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 16 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-
Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Anastase Roberta Alma (PNL), 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), Korodi Attila (UDMR), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), 
Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR-deplasare), Furtună Mirela (PSD-deplasare), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD- 
deplasare), Voicu Mihai Alexandru (PNL- deplasare) şi Balan Ioan (PNL). 

 
 

     Preşedinte,                  Secretar, 
 

             Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


