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 În perioada 13-15 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu urmatoarea ordine de zi: 
 
Marţi, 13 februarie, ora 12.30  
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 2/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la 
Brasilia, la 13 iunie 2017 
 
PLx 3/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului 
naţiunii gazdă, semnat la Bucureşti, la 12 septembrie 2017 
 

 Diverse. 
 

La primul punct al ordinii de zi, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului, 
doamna director Viviana Onaca a susţinut că proiectul de lege supus dezbaterii are ca 
obiect reglementarea formelor de asistență judiciară în materie penală, necesare în 
vederea facilitării dintre autoritățile judiciare române și cele braziliene.  De asemenea, a 
afirmat că acest Tratat a fost negociat acum 10 ani, mici rafinări de text, că am beneficiat 
de sprijinul Ministerului Afacerilor Externe care a semnat acest Tratat în decembrie 2017 şi 
este un tratat modern care întregeşte cadrul juridic bilateral în domeniu.  

Doamna director a mai menţionat că textul Tratatului prevede notificarea actelor de 
procedură, pentru comunicarea citațiilor, localizarea sau identificarea persoanelor și a 
obiectelor, efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv audierea prin videoconferință, transferul 
temporar al persoanelor deținute s.a. Totodată, a menţionat că comunicarea între 
autorităţile judiciare române şi cele braziliene se va realiza prin intermediul Ministerelor de 
Justiţie ale celor două ţări, fără a fi exclusă comunicarea pe canale diplomatice. 

alina.pop
Original



 2
Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi dna Viviana Onaca, Director şi dna 

Alina Plata, Consilier juridic, din cadrul Ministerului Justiţiei. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
La punctul doi al ordinii de zi, în prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a 

afirmat că Memorandumul de Înţelegere supus dezbaterii va constitui temeiul juridic pentru 
facilitarea sprijinului logistic în cazul activităţii bilaterale româno-croate, în vederea 
optimizării utilizării facilităţilor de instruire din cele două state, planificarea sprijinului naţiunii 
gazdă pentru o varietate de operaţii şi exerciţii, precum şi planificarea şi elaborarea unor 
proceduri comune. Totodată, Memorandumului de Înţelegere conţine prevederi referitoare 
la definiţii, scop, domeniu de aplicare, termene şi condiţii, dispoziţii financiare, protecţia 
informaţiilor clasificate, intrarea în vigoare, durată şi încetarea valabilităţii, amendare şi 
interpretare. 

A participat la şedinţă în calitate de invitat dl Mihai Adrian Iulian, Consilier juridic la 
Departamentul Planificarea Apărării, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

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

La punctul Diverse al ordinii de zi doamna preşesinte Biró a menţionat că în fiecare 
an, la 21 februarie, se celebrează Ziua internaţională a limbii materne, un eveniment care 
promovează diversitatea culturală şi lingvistică din întreaga lume şi a propus o dezbatere 
în data de 19 februarie, orele 13.30, pe tema Legii educaţiei din Ucraina, invitând Ministerul 
Afacerilor Externe să prezinte ultimele evoluţii şi demersuri iniţiate în soluţionarea acestei 
probleme. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei. 

In zilele de 14 şi 15 februarie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La şedinţele Comisiei din data de 13 şi 14 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan (USR), Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 
Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), 
Nasra Gabriel Horia (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru 
Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Gerea 
Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat). 

La şedinţa Comisiei din data de 15 februarie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-
Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma 
(PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Nasra 
Gabriel Horia (PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac 
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 
absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie 
Matei-Adrian (USR) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE). 

 
    Preşedinte,                  Secretar, 

 
             Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 


