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In perioada 11 - 12 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Miercuri, 11 octombrie, ora 11.30 
 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege şi a iniţiativei europene: 
 

PLx 304/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în 
calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul 
de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 
 
PLx 305/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017 
 
PLx 307/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
    
JOIN (2017) 21 – Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu – O 
abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE  
 

2. Diverse. 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
proiectul de Lege nr.304 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia.  

A participat la şedinţă în calitate de invitat domnul Viorel Toni Larry, Vicepreşedinte, 
Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive. 
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In continuare, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut proiectul de 
Lege nr.305 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă,  a proiectului de 
Lege. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că obiectul Acordului îl 
constituie protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul unor activităţi ce presupun 
cooperare directă între Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte clasificate între 
persoane juridice din România şi Luxemburg.  

La următorul punct, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege nr.307 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a afirmat că evoluţia permanentă 
a legislaţiei adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie 
penală precum şi constatarea de către practicieni că Legea nr.302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală conţine reglementări perfectibile, au condus la 
elaborarea prezentului proiect de Lege. 

Prin prezentul proiectul de Lege se asigură transpunerea în legislaţia naţională a 
Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
ordinul european de anchetă în materie penală şi a Art.10 alin, (4), (5) şi (6) din Directiva 
2013/48/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de a avea acces la un 
avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de 
arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate 
şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de 
libertate. 

Proiectul de Lege aduce modificări sistemului actual de extrădare şi al celui privind 
mandatul european de arestare. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi doamna Viviana Onaca, Director şi 
doamna Dana Roman, Consilier din cadrul Ministerului Justiţiei. 

In ceea ce priveşte JOIN (2017) 21 membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
europeană şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii. 

Domnul Secretar de Stat Alexandru Micula a informat membrii Comisiei cu privire la 
acţiunile Guvernului în acest domeniu, exprimând că Ministerul Afacerilor Externe s-a 
manifestat public, încă de la Consiliul Afaceri Europene din luna iunie a.c., pe acest 
subiect. A afirmat că iniţiativa europeană este un document politic, programatic, iar 
România se va concentra pe transpunerea în acţiuni concrete, îndeosebi cu statele din 
Parteneriatul Estic şi cele din Balcanii de Vest. UE și statele sale membre vor promova 
dialogul privind reziliența în cadrul parteneriatelor cu țări terțe și în foruri și procese 
internaționale, cum ar fi ONU, G8, G20 s.a., precum şi promovarea unor proiecte 
multilaterale (ex. Agenda 2030). 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Alexandru Micula, Secretar de 
Stat, domnul Dragoş Ilinca, Director şi domnul Pietro Pavoni, consilier din Ministerul 
Afacerilor Externe. 

La punctul Diverse al ordinii de zi membrii Comisiei au fost informaţi asupra 
evenimentele care vor avea loc la Comisie, săptămâna următoare. 
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In data de 12 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, precum şi asupra 
unor dosare de actualitate de politică externă. 

La şedinţele Comisiei din data de 11 şi 12 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 17 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-
Elena (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Gerea 
Andrei Dominic (ALDE), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin 
Vasile (Neafiliat), Vîrză Mihăiţă (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: 
Biró Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), Culeafă Mihai (PNL), Constantin Daniel 
(Neafiliat), Korodi Attila (UDMR-deplasare) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat). 

 
 

     Vicepreşedinte,                  Secretar, 
 

               Natalia Elena Intotero                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 


