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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 11-13 iunie 2019 

 

În perioada 11 şi 13 iunie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 

PLx 261/2019 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi 

cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 

Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018. 

 La începutul şedinţei dl vicepreşedinte Nasra a propus suplimentarea ordinii de 

zi cu PL-x nr. 271/2019 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat 

strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia,  

pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo, cu care am fost sesizaţi pentru 

avizare. S-a supus la vot suplimentarea ordinii de zi care fost aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

În şedinţa din data de 11 iunie a.c., membrii Comisiei au dezbătut proiectul de 

Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea 

Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018 şi proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale 

membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la 

Tokyo.  

În ceea ce priveşte PLx 261/2019, potrivit expunerii de motive, Acordul va 

înlocui cadrul juridic actual reprezentat de Acordul de cooperare din 1980 dintre 

alina.pop
comisii



Comunitatea Economică Europeană şi ţările membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia 

de Sud-Est.  

Scopul Acordului este consolidarea implicării politice şi economice a UE în Asia 

de Sud-Est, de asemenea, este baza necesară pentru creşterea eficacităţii 

angajamentului bilateral asumat de UE şi de statele sale membre, pe de o parte, şi de 

Singapore, pe de altă parte, prin întărirea dialogului politic şi prin consolidarea 

cooperării într-o gamă largă de domenii. 

Acordul reflectă un angajament de cooperare structurată, în baza valorilor 

comune ale celor două părţi şi instituie obligaţii de diligenţă în vederea atingerii 

obiectivelor comune prin coordonare, consultare, schimb de informaţii. 

Totodată, Acordul instituie un comitet mixt să asigure funcţionarea şi punerea 

în aplicare corespunzătoare a acestuia şi este conceput pe trei piloni: politica externă 

şi de securitate, politica comercială comună, precum şi cooperarea tehnică pentru 

dezvoltare. 

În ceea ce priveşte PLx 271/2019, potrivit expunerii de motive, Acordul reflectă 

un angajament de cooperare structurală, în baza valorilor comune ale celor două 

părţi, fiind conceput pe doi piloni: dialog politic, cooperare în domeniul politicii externe 

şi de securitate şi, respectiv, cooperarea tehnică pentru dezvoltare. 

Dialog politic, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate: Acordul 

reafirmă angajamentul părţilor de a proteja pacea şi securitatea la nivel internaţional 

prin prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă şi întreprinderea de măsuri 

menite să soluţioneze problema comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament 

uşor. Acordul va contribui la promovarea valorilor şi a principiilor comune, în special a 

democraţiei, a statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Cooperarea tehnică pentru dezvoltare: Acordul va servi drept platformă pentru 

o cooperare şi un dialog mai strânse într-o gamă largă de chestiuni bilaterale, 

regionale şi multilaterale. Acordul întăreşte cooperarea economică şi sectorială într-o 

gamă largă de domenii precum ştiinţă, tehnologie, schimbări climatice, cercetare şi 

inovare, transporturi, afaceri maritime, educaţie, cultură, migraţie, cooperare privind 

aspecte cibernetice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a celor două proiecte de Lege.  

În ziua de 13 iunie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 

iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii ulterioare. 



La şedinţa Comisiei din data de 11 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 

Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (PRO EU), Cosma Andreea 

(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 

Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu 

Adrian (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au 

fost absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNL - deplasare), Bogaciu Alexandra Corina (PRO 

EU), Gerea Andrei Dominic (ALDE)  şi Tomac Eugen (PMP). 

La şedinţa Comisiei din data de 13 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 

16 deputaţi: Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai 

(PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 

Constantin Daniel (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 

(afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena 

(PSD), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu Adrian (PRO EU), Podaşcă Gabriela 

Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 

absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR - deplasare), Ardelean Ben-Oni (PNL- 

deplasare), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Bogaciu Alexandra Corina (PRO EU), 

Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Tomac Eugen (PMP). 

 

 

     Vicepreşedinte,                Secretar, 

 

             Nasra Gabriel-Horia                                  Mirela Furtună 
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