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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 15,16 și 18 iunie 2020 

 

În perioada 15-16 iunie 2020, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi dezbaterea și avizarea: 

 

• PLx 119/2020 - Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al 

art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;  

• PLx 352/2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative;  

• PLx 368/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de 

control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse 

militare. 
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În ziua de 15 iunie, membrii Comisiei au avut stiudiu individual la cele 

trei proiecte de Lege, care au fost dezbătute în ședința online din 16 iunie, în 

prezența doamnei Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat în Ministerul 

Afacerilor Externe, a domnului Gyorgy Attila, secretar de stat în Ministerul 

Finanțelor Publice, a domnului Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul 

Culturii și a domnului Marius Bălu, secretar de stat în Ministerul Apărării 

Naționale. 

La primul punct al ordinii de zi, urmare prezentării făcute de domnul 

secertar de stat Bălu, membrii Comisiei au adoptat un aviz negativ asupra 

propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea 

nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale PLx 119/2020 

 Pentru PLx 352/2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative, urmare prezentărilor făcute de reprezentanții Guvernului, membrii 

Comisiei au decis că pot acorda un aviz favorabil dar, întrucât starea de alertă 

este încă în vigoare și este incertă prelungirea acesteia, este oportună 

amânarea votului pentru o ședință ulterioară. 

PLx 368/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare a fost avizat 

favorabil cu unanimitate de voturi. 

În ziua de 18 iunie, membrii Comisiei au avut studiu individual la o serie 

de Note de informare ale MAE privind situația ambasadelor României și a 

cetățenilor români aflați în alte țări, în context Covid. Totodată, membrii 

Comisiei au fost informați cu privire la o situație transmisă de Ministerul 

Finanțelor referitoare la situația creanțelor istorice pe care le au alte state față 

de România. 
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 La ședințele de studiu individu al din 15 iunie și 18 iunie  au fost 

prezenți toți membrii Comisiei. 

La şedinţa online a Comisiei din 16 iunie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni 

(PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie 

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

Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și Rotaru Răzvan-

Ilie (PSD). Au fost absenți Podașcă Gabriela Maria (PRO EU), Culeafă 

Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Gerea Andrei 

Dominic (PRO Europa) și Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 

 

    Preşedinte,                        Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                               Mirela Furtună 
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