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În ziua de 9 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 

PLx 491/2020 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. 
 

PLx 487/2020 - Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la 
cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la 
Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la 
Kiev, la 22 mai 2003. 

 

În data de 9 septembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit, online, pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea 
de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 491/2020, Comisia pentru politică externă a 
Camerei Deputaților și Comisia pentru politică externă a Senatului, au dezbătut și 
avizat proiectul de Lege în ședințe separate, în data de 9 septembrie 2020. 

Invitații din partea Ministerului Afacerilor Externe și din partea Ministerului 
Finanțelor Publice au precizat că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Veniturile bugetului general consolidat 
se majorează, pe sold, cu suma de 573,0 milioane lei, cheltuielile bugetului general 
consolidat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 18.139,2 milioane lei 

amares
Original



iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 
17.566,1 milioane, iar bugetul Ministerului Afacerilor Externe a fost suplimentat cu 
suma de 7.200 mii lei. 

 În urma prezentării şi a dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege. 

Referitor la PLx 487/2020, domnul Secretar de Stat Iulian Stana a susținut 
că prin acest proiect de Lege se are în vedere aplicarea de politici care au ca scop 
reducerea efectelor schimbărilor climatice în toate sectoarele relevante la 
Convenţie, politici care au ca scop adaptarea la schimbările climatice prin 
promovarea cercetării şi cooperării ştiinţifice, integrării trans-sectoriale, cooperării 
transnaţionale, creşterii nivelului de conştientizare, participării publicului şi 
cooperării tuturor părţilor interesate, promovarea proceselor de planificare şi de 
încurajare a adaptării la nivel local şi implementarea de acţiuni, în special în zonele 
şi sectoarele cele mai vulnerabile şi inteprinderea de măsuri integrate de reducere a 
riscului de minimizare a efectelor adverse ale schimbărilor climatice, în special ale 
fenomenelor meteorologice extreme. 

În urma prezentării şi a dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică externă 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de Stat, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila Gyorgy, Secretar de Stat  și 
din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Iulian Octavian Stana, 
Secretar de Stat.  

În ziua de 8 septembrie 2020 Comisiile reunite de politică externă și 
Comisiile pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au avut o 
întrevedere cu domnul Dmytro Kuleba, ministrul afacerilor externe din Ucraina. 

În zilele de 7 și 10  septembrie 2020 membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual asupra proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi și a 
notei de informare privind activitatea domnului Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor 
externe din intervalul 29 august – 4 septembrie 2020. 

 

La şedinţa Comisiei din data de 9 septembrie 2020 şi-au înregistrat prezenţa, 
online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-
Oni (PNL), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), 
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Dobrovie Matei-Adrian 
(PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR), Culeafă 
Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 
(PSD), Gerea Andrei Dominic (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) şi Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). 

 



În zilele de 7 și 10  septembrie 2020 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), Podaşcă 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 (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea 
Andrei Dominic (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor 
(UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 
 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                     Mirela Furtună 
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