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In perioada 16 – 18 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

 
Marţi, 16 mai 2017 
 
orele 11.30 (pauza dinainte de votul final), Sala de şedinţe a Comisiei 
 

 Avizarea următorului proiect de Lege: PLx 189/2017 - Proiect de Lege pentru 
completarea unor acte normative din domeniul apărării  

 
 Dezbaterea următoarei iniţiative europene: COM(2017)211 - COMUNICARE A 

COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Protecţia copiilor 
migranţi 

 
 Diverse 

 
 
orele 14.30, Sala Drepturilor Omului 

 Întâlnirea Comisiilor pentru politică externă şi apărare ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului cu domnul ambasador Tacan Ildem, asistentul Secretarului general al NATO 
pentru diplomaţie publică.  

 
La primul punct al ordinii de zi, după prezentarea proiectului de Lege şi a opiniilor 

exprimate, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a PLx 189/2017. 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru politică externă salută eforturile făcute la 
nivel european pentru soluţionarea crizei refugiaţilor în Europa şi consideră că este imperios 
necesar să existe o abordare coerentă şi cuprinzătoare privind migraţia, o politică comună de 
azil la nivelul UE, o acţiune unitară şi solidară, dar ţinând cont şi de interesul superior al 
copilului. 

Remarcă oportunitatea prezentei Comunicări întrucât în ultimii ani copiii au reprezentat 
circa 30% din solcitanţii de azil în Uniunea Europeană iar măsurile preconizate pot constitui 
un răspuns la criza care pune în dezbatere formulele solidarităţii şi securităţii în Europa. 
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Consideră că măsurile propuse, coordonare şi eficiente, pentru abordarea lacunelor şi 

a nevoilor urgente în materie cu care se confruntă copiii care ajung în Europa, de la 
identificarea şi primirea lor până la punerea în aplicare a garanţiilor procedurale, contribuie la 
crearea unor soluţii durabile care constituie un răspuns adecvat la criza actuală. 

Apreciază că în contextul crizei migraţiei drepturile inalienabile ale copilului trebuie să 
fie protejate împotriva abuzului, neglijării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, oricărei 
forme de exploatare, transferului ilicit, traficului de copii, implicăriii în conflicte armate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul domnul Nasta Nicolae, Secretar de 
Stat, domnul Comandor Eugen Mavriş şi domnul Florin Bucur, Şef birou din Ministerul 
Apărării Naţionale, doamna Simona Ştefan, Director adjunct, Direcţia Generală Afaceri 
Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În aceeaşi zi, în şedinţă comună, membrii Comisiilor pentru politică externă şi apărare 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au întâlnit cu domnul ambasador Tacan Ildem, 
asistentul Secretarului general al NATO pentru diplomaţie publică. 

În zilele de 17 şi 18 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra documentelor înregistrate la Comisie în vederea dezbaterii ulterioare, 
precum şi asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

La şedinţele Comisiei din data de 16 mai şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 
deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan 
(PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Andreea Cosma (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 
(USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Korodi Attila (UDMR), Ponta Victor-Viorel (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac 
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: 
Ardelean Ben-Oni (PNL- deplasare) şi Coste Marina-Adelina (PSD-concediu).      

La şedinţele Comisiei din data de 17 şi 18 mai şi-au înregistrat prezenţa un număr de 
17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-Elena 
(PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel 
(Neafiliat), Andreea Cosma (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana 
Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Ponta 
Victor-Viorel (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile 
(PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNL- deplasare), 
Anastase Roberta Alma (PNL- deplasare) şi Coste Marina-Adelina (PSD-concediu)  

 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 


