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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 24 noiembrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din zilele de 23 și 24 noiembrie 2021 

 

În zilele de 23 și 24 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 23 noiembrie 2021, ora 15.00, sala Comisiei (ședință mixtă),  
dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege: PLx 560/2021 
- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 
 

 Miercuri, 24 noiembrie 2021, ora 12.45, sala Dimitrie Cantemir, 
ședința comună a Comisiilor pentru politică externă și a Comisiilor 
pentru românii din afara granițelor țării ale Parlamentului pentru 
audierea domnului Bogdan Lucian Aurescu propus pentru funcția de 
ministru al afacerilor externe (ședință mixtă). 

        În ziua de 23 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului 
de Lege aflat pe ordinea de zi. 

 Referitor la PLx 560/2021, domnul Bogdan Filip, director general în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a susținut că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea art.5 alin. (8)-(92) al Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001, în sensul modificării valorii maxime pentru preţul de 
achiziţie al autoturismelor din dotarea autorităţilor administraţiei publice şi a 
instituţiilor publice, pentru a corespunde realităţilor economice actuale şi a 
necesităţilor respectivelor entităţi publice. 

 Potrivit proiectului de Lege menționat, misiunile diplomatice ale 
României din străinătate pot achiziționa autoturisme cu o capacitate cilindrică 
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mai mare de 1.600 cm3 și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei, a 
sumei de 20.000 euro, inclusiv T.V.A., calculate la cursul BNR din ziua semnării 
contractului de achiziție, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite, pe bază de Memorandum aprobat de 
Guvern. 

 Totodată, domnul Filip a menționat că, prin Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze, s-au achiziționat în anul 2021, 10 autoturisme cu suma de 
18.000 euro fiecare, iar în anul 2022 se vor achiziționa 80 de autoturisme 
pentru a le înlocui pe cele mai vechi, ca urmare a solicitărilor și prioritizărilor 
existente. 

În urma prezentării realizate de domnul director general și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a inițiativei legislative - PLx 560/2021. 

În data de 24 decembrie 2021, membrii Comisiilor pentru politică 
externă şi cei ai Comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului s-au întrunit, în şedinţă comună, în format hibrid, 
pentru audierea domnului Bogdan-Lucian Aurescu propus pentru funcţia de 
ministru al Afacerilor Externe. 

În urma propunerilor formulate privind modul de desfășurare a audierii, 
parlamentarii au decis ca aceasta să aibă două părți, prima fiind alocată 
prezentării priorităților de mandat de către domnul Bogdan-Lucian Aurescu, iar 
a doua parte a ședinței comune să fie alocată unei sesiuni de întrebări și 
răspunsuri, votul urmând să fie deschis. 

Domnul ministru Aurescu, în prezentarea sa, a susținut că politica 
externă a României va continua să fie predictibilă, coerentă, de consens 
national, axată  pe îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate în 
plan extern, pe promovarea și apărarea obiectivelor și intereselor 
naționale, va deservi în mod direct și eficient interesele cetățenilor români, 
contribuind la bunăstarea și securitatea acestora. Îndeplinirea obiectivelor 
naționale ale României în plan extern se va realiza în coordonare strânsă 
cu Președintele României, ca factor de decizie în domeniul politicii externe. 

Concret, în planul politicii externe, România iși va atinge obiectivele 
pe baza celor trei piloni esențiali ai politicii sale externe: creșterea rolului 
și influenței țării noastre în Uniunea Europeană (UE) și Alianța Nord-
Atlantică (NATO), dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu 
Statele Unite ale Americii (SUA), concomitent cu susținerea și promovarea 
valorilor democratice, a drepturilor și libertăților fundamentale, a stabilității 
și securității atât în regiune, cât și la nivel global, cu promovarea și 
respectarea strictă a dreptului internațional și a ordinii internationale 
bazate pe reguli, sustinerea fermă a multilateralismului eficient și corelarea 
politicii externe în materie de obiective și priorități cu politica de securitate  și 
apărare.  

În noul context internațional cu evoluții generate sau accelerate de 
pandemie, Guvernul va continua să promoveze acțiuni și instrumente concrete 
prin care obiectivele politicii noastre externe să fie implementate într-un mod 
mai efficient,  să fie adaptate la noile realități și evoluții, astfel încât România 
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să fie mai rezilientă, inclusiv in acțiunea sa extemă. 

Printre obiectivele prioritare, Guvemul României va urmări: 

 continuarea implicării active în procesul decizional la nivel UE, 
prin menținerea racordării la nucleul statelor care promovează 
consolidarea Uniunii, în paralel cu menținerea dialogului cu toate 
statele member, pe ansamblul Agendei europene; 

 asigurarea coerenței și consecvenței în promovarea pozițiilor 
naționale la nivel UE, inclusiv prin intermediul Comitetului de 
Coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor 
europene, instituit prin HG 34/ 2017, referitor la coordonarea 
afacerilor europene, cu luarea în considerare atât a obiectivelor 
de dezvoltare ale României, cât și a interesul general de 
consolidare a Uniunii; 

 continuarea implicării active în cadrul Conferintei privind Viitorul 
Europei, lansată la 9 mai 2021, precum și în evenimentele 
asociate acesteia, inclusiv prin: 

o mobilizarea celorlalte instituții românești pentru a promova această 
dezbatere în România pentru a se asigura o participare cât mai largă a 
cetățenilor cu scopul consolidării solidarității și a unității europene, precum 
și pentru a face cunoscută viziunea cetățenilor români cu privire la politicile 
în care acțiunea comună, la nivel european poate aduce o valoare adaugată 
certă pentru Uniune și statele sale membre, inclusiv prin intărirea 
capacității de coordonare, la nivel european; 

o reprezentarea corespunzătoare a vocii tuturor comunităților și regiunilor 
României, aspect esențial pentru promovarea unui sentiment de incluziune 
și apartenență, contribuind, astfel, la crearea unei viziuni comune legitime 
pentru viitorul Europei;  

o urmărirea concentrării rezultatele procesului de reflecție privind viitorul 
Europei pe obiectivul unei Uniuni putemice și unite și pe o dimensiune 
pragmatică în dezvoltarea politicilor europene pe termen mediu și lung, 
astfel încât să poată fi gestionate mai bine provocări actuale și viitoare, în 
acord cu tratatele Uniunii și cu principiul subsidiarității, utilizând pe deplin 
cadrul instituțional și decizional european; 

o identificarea politicilor în care adâncirea integrării europene este benefică, 
dar și a politicilor care necesită întărirea coordonării la nivel european; 

o eficientizarea funcționării cadrului instituțional european astfel încât 
instituțiile europene să fie mai democratice, mai reprezentative și mai 
eficiente, servind, în primul rând, cetățenii europeni; 

o eficientizarea mecanismelor de participare directă a cetățenilor în procesul 
decizional  european: 

 continuarea demersurilor privind implicarea activă în 
implementarea Agendei Strategice 2019-2024 și reafirmarea, 
inclusiv în contextul Conferinței privind viitorul Europei, a 
importanței principiilor unității, solidarității și coeziunii europene 
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consacrate prin Declaratia de la Sibiu, adoptată la 9 mai 2019; 

 implicarea activă în demersurile de la nivel UE care vizează 
asigurarea unui proces de redresare economică durabil, inclusiv 
prin utilizarea mecanismelor și instrumentelor financiare ale 
Uniunii, în paralel cu facilitarea procesului de dublă tranziție - 
verde și digitală, prin promovarea de soluții care să faciliteze 
continuarea procesului de convergență în cadrul Uniunii. 

 Guvemul va continua demersurile pentru aderarea României la 
Spațiul Schengen și pentru aderarea la Zona Euro, ținând cont de evoluțiile 
la nivel UE privind reforma spațiului Schengen și a consolidării Uniunii 
Economice   și Monetare. De asemenea, Guvemul va continua demersurile 
de finalizare a Mecanismului de Cooperare și Verificare, pe baza unor 
progrese reale în ce privește independența și eficiența sistemului judiciar 
românesc și prin participarea la noul Mecanism General European de 
Evaluare privind statul de drept, aplicabil tuturor statelor membre. 

În ceea ce privește viitorul relatiei UE cu Regatul Unit, România 
susține îndeplinirea prevederilor Acordului comercial și de cooperare între 
UE și Regatul Unit, bazat pe o cooperare ambițioasă și cuprinzătoare între 
cele două state și un dialog permanent prin mecanismele Consiliului de 
Parteneriat și cooperarea parlamentară dintre Parlamentul European și 
Parlamentul Regatului Unit. Totodată, România va urmări îndeplinirea 
angajamentelor asumate de Londra privind cetățenii români stabiliți în 
Regatul Unit și va oferi sprijin și asistență acestora pentru asigurarea 
eficientă a sprijinului pentru cetățenii români în protejarea drepturilor 
prevăzute în Acordul de retragere. 

Vor continua demersurile în direcția dezvoltării profilului activ pe care 
România l-a obținut în cadrul NATO, precum și promovarea priorităților 
strategice ale României în cadrul Alianței, prin îndeplinirea obligațiilor care 
revin țării noastre: asigurarea de contribuții în plan conceptual și participarea 
la misiunile și operațiile aliate. 

O atenție sporită va fi acordată procesului de implementare a 
deciziilor aliate, în special pentru întărirea Flancului Estic, inclusiv din 
perspectiva coeziunii sale, și implementarea măsurilor decise de către Aliați 
în cadrul Summit-ului NATO din iunie 2021 pe linia consolidării posturii 
NATO de descurajare și apărare, cu impact direct pentru România, mai ales 
în ce privește sporirea securității la Marea Neagră, ca zonă de interes major 
pentru securitatea euroatlantică. Guvernul va rămâne profund implicat în 
evoluția procesului de reflecție NATO 2030 pentru negocierea noului 
Concept Strategic al NATO, urmărind să contribuie la avansarea relației 
transatlantice și a unei viziuni strategice pentru viitorul Aliantei. 

Demersurile în scopul consolidării și extinderii Parteneriatului 
Strategic cu SUA vor continua în mod activ. În continuarea momentelor 
aniversare din 2021 (a 10-a aniversare a adoptării Declarației Comune privind 
Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România și Statele Unite ale 
Americii și a semnării Acordului dintre România și SUA privind amplasarea 
în Romania a sistemului de apărare al Statelor Unite împotriva rachetelor 
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balistice, precum și aniversarea a cinci ani de la operaționalizarea facilității 
anti-rachetă  de la Deveselu), marcarea, în anul 2022, a 25 de ani de la 
lansarea Parteneriatului Strategic oferă oportunitatea reafirmării 
principiilor și liniilor majore ale colaborării  dintre statele noastre, precum  
și  a aprofundării, în continuare,  a relatiei bilaterale. Organizarea de noi 
runde anuale ale Dialogului Strategic cu SUA va prilejui punerea concretă în 
aplicare a acestor obiective. 

În acest context, România va promova în relația cu SUA adâncirea 
ș i extinderea relatiilor cu ansamblul Statelor Unite, inclusiv la nivelul 
statelor federale americane și al legislativelor celor două țări, în aplicarea 
Parteneriatului Strategic bilateral. Guvemul va face demersuri pentru 
promovarea unui cadru normativ bilateral care să faciliteze   
permanentizarea relațiilor între cele două Parlamente ș i Guverne, după 
modelul existent în cazul altor state. 

Ca prioritate de prim rang a politicii externe a României, țara noastră 
va continua să susțină activ eforturile de integrare europeană a Republicii 
Moldova și programul de reforme pro-democratice, în baza Parteneriatului 
Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, având ca 
fundament comunitatea de limbă, istorie și cultură cu Republica Moldova, 
precum și viziunea spațiului comun din perspectiva integrării europene. 
România va sprijini Republica Moldova în eforturile de consolidare a statului 
de drept, de asigurare a stabilității politice și prosperității. Totodata, va 
continua acțiunile de sprijin în beneficiul direct al cetățenilor Moldovei, 
inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. Va urmări cu prioritate 
avansarea proiectelor bilaterale strategice cu rol de interconectare în 
domeniul energiei și transporturilor (inclusiv podurile peste Prut, 
autostrăzi), menite să asigure racordarea robustă a Republicii Moldova la 
spațiul european, prin România. Țara noastră va acționa pentru incheierea 
rapidă și implementarea unui nou Acord de asistență nerambursabilă, care 
să îndeplineasca funcțiile Acordului privind asistența nerambursabilă de 
100 milioane euro, precum și pentru implementarea proiectelor comune 
de interes major și pentru a continua să sprijine dezvoltarea, modernizarea 
și reziliența statului vecin.  

La nivel european, România va continua demersurile de consolidare 
a relațiilor și parteneriatelor strategice sau cu continut strategic cu 
Germania, Franta, Italia, Regatul Unit, Polonia, Turcia, Spania, Ungaria, 
actualizarea și va urmări  implementarea Planurilor de Acțiune sau a Foilor 
de Parcurs ale dezvoltate prin acestea, inclusiv recalibrarea Parteneriatului 
Strategic cu Regatul Unit în context post-Brexit obligatorie pentru o 
“reinventare" a Parteneriatului Strategic bilateral în zona economică, 
științifică, academică și de cercetare. Regatul Unit rămâne un partener 
strategic crucial pentru România, în plan bilateral și în cadrul NATO.  

De asemenea, în relație cu statele membre UE, din Spațiul Economic 
European(SEE) și cele din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb 
(AELS), se urmărește dezvoltarea formatelor de cooperare aprofundată în 
plan sectorial, european și multilateral cu scopul de a consolida securitatea 
și prosperitatea României, de a promova solidaritatea și cooperarea în 
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relația cu statele partenere, adaptând-o la noile provocări, inclusive cele 
generate de pandemia de COVID-19,  

Totodată, în consonanță cu interesul major al României de dezvoltare 
a relației transatlantice, România va aprofunda relația cu Canada, un 
partener strategic important al țării noastre, în special, în ceea ce privește 
abordarea comună în domeniul securității, care, prin dinamizarea 
dialogului politic și intensificarea legăturilor economice, va fi consolidată. 

În urma sesiunii de întrebări și răspunsuri, precum și a dezbaterilor, 
membrii celor patru Comisii au hotărât cu 32 voturi pentru, 11 voturi împotrivă 
şi nicio abţinere, avizarea favorabilă a candidaturii domnului Bogdan 
Aurescu pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe. 

La şedinţa Comisiei din data de 23 noiembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Tudorache Daniel (PSD).  

La ședința Comisiei din ziua de 24 noiembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – 
înlocuit de domnul deputat Tuță George-Cristian (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 

 

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
 
 


