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Proces Verbal 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 25-26 mai 2020 

În perioada 25-26 mai 2020, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi dezbaterea avizarea, respectiv 
elaborarea unei opinii privind  

 PL-x 279/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ ã 
a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei  

 JOIN(2020)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
ȘI CONSILIU - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa 

 La dezbaterea proiectului de Lege, având în vedere că legea 62 care 
reglementează activitatea consulară precum și Ordonanța 11 prevăd doar 
posibilitatea acordării ajutorului în cazul repatrierii și transportului către țară și 
că mulți cetățeni români sunt blocați în țările respec tive și nu mai aveau 
mijloace de trai, membrii Comisiei au apreciat că modificarea articolului 8 
permite o protecție consulară extinsă prin acordarea de ajutor pentru cazare 
sau mijloace de subzistență, alimente și medicamente și au decis, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unui aviz favorabil. 

 La întrebarea domnului vicepreședinte Dan Barna dacă se elaborează un 
cadru comun pentru toate ambasadele, doamna secretar de stat Daniela 
Gîtman a precizat că ajutoarele se acordă în urma sesizării în Centrală, din 
partea fiecărui oficiu consular, a necesităților specifice, acestea fiind acordate 
din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. 
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 În urma prezentării făcute de doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și a dezbat erilor, membrii Comisiei au 
salutat eforturile de a consolida și a aprofunda relațiile politice și economice 
dintre Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia și țările africane și 
modul în care prezenta Comunicare aduce la un loc strategiile și progra mele 
prezente într-o sinergie bazată pe parteneriat și egalitatea de tratament. 

S-a apreciat că promovarea relațiilor de parteneriat cu Africa va duce la 
creșterea substanțială a investițiilor private, va stimula comerțul și crearea de 
locuri de muncă și v a contribui la dezvoltarea durabilă și incluzivă, promovând 
pacea și prevenirea conflictelor, standarde moderne de protecție a mediului și 
a forței de muncă.  

Totodată, membrii Comisiei au subliniat că perspectiva unei cooperări 
aprofundate cu statele africane este nu doar un motor al reformelor, un 
angajament pentru statul de drept, justiție și valori fundamentale, ci reprezintă 
o prioritate pentru toți cetățenii acestor țări, o garanție a stabilității și 
prosperității acestora. S-a remarcat modul cuprinzător și preocuparea pentru 
includerea tuturor formelor de cooperare, transformarea africanilor din 
recipienți ai ajutorului european în parteneri egali, definind astfel un model 
european, caracterizat prin sustenabilitate și fundamentat pe norme și reguli. 

Membrii Comisiei au atras atenția asupra necesității de a relansa rapid 
cooperarea aprofundată cu statele Africii, în care China și Federația Rusă sunt 
foarte active iar birocrația eu ropeană poate duce la pierderea multor 
oportunități economice și politice. 

 S-a subliniat că România beneficiază încă de un imens capital de 
simpatie în statele africane iar instrumentele noastre din domeniul educației, 
protecției mediului și protecției femeilor constituie o bază solidă pentru o 
implicare sporită, atât în plan bilateral cât și în cadru european. 

La propunerea domnului deputat Ovidiu Ganț, membrii Comisiei au cerut 
Guvernului să ia în considerare posibilitatea transformării creanțelor istori ce pe 
care o serie de state africane le au către România în ajutor de dezvoltare, pe 
care țara noastră trebuie să îl acorde ca membru al Uniunii Europene.  

Apreciind că perspectiva unei cooperări aprofundate cu statele Africii este 
nu doar un motor al reformelor, un angajament pentru statul de drept, justiție 
și valori fundamentale, pentru tranziția către economie verde și acces la 
energie, pentru transformarea digitală și creștere durabila, o garanție a 
stabilității și prosperității acestora, membrii Comisiei pentru politică externă au 
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considerat că vocea României trebuie să fie puternică, au cerut Guvernului să 
urmărească modul de implementare a principiilor enumerate în Comunicare 
precum și bugetarea inițiativelor pe care le va cuprinde și au decis elaborarea 
unei opinii favorabile asupra Comunicării comune Join4/2020 Către o 
strategie cuprinzătoare cu Africa. 

 

 La dezbatereri au participat doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de 
stat în Ministerul Afacerilor Externe și domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în 
Ministerul Finanțelor Publice. 

 

La şedinţa de studiu a Comisiei din data de 25 mai şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), 
Podașcă Gabriela Maria (PRO EU), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela 
(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu 
Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat 
PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 
(PRO Europa), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD)  şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţa online a Comisiei din data de 26 mai au participat 12 deputaţi: 
Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), 
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),  Balan Ioan (PNL), 
Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: 
Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), 
Gerea Andrei Dominic (PRO Europa), Kelemen Hunor (UDMR) şi Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). 

 

 

    Preşedinte,                       Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                               Mirela Furtună 
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