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 În perioada 23-26 aprilie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

Luni, 23 aprilie, ora 12.00, sala Comisiei 

 Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă din Muntenegru 

Marţi, 24 aprilie, ora 9.00, sala Comisiei 

 Întâlnirea Grupului multisectorial pentru egalitate de gen 

orele 11.00-13.30, sala Comisiei 

 Dezbaterea cu titlul „Influenţa războiului informaţional în politica externă 
actuală” 

Miercuri, 25 aprilie, ora 12.30, după votul final 

 
 Dezbaterea următorului proiect de Lege, în şedinţă comună cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 
PLx 216/2018 - Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circuloaţii a cetîţenilor români în străinătate  
(procedură de urgenţă – Raport comun) 

 
Totodată, întrucât au acelaşi obiect de reglementare, se vor dezbate şi 

următoarele iniţiative legislative: 
 
PLx 190/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) 
din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate 
 
Plx 7/2018 – Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii 
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 
 

Luni, 23 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au participat la 

întrevederea cu delegaţia Comisiei pentru politică externă din Muntenegru. In cadrul 

întrevederii a fost subliniat dialogul între Parlamentul de la București și cel de la 

Podgorica, dialog menit să consolideze relaţiile dintre cele două ţări și, în același timp, 

să găsească cele mai bune soluţii de cooperare, precum şi faptul că Parlamentul 

alina.pop
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României sprijină Muntenegru în parcursul european și poate acorda consultanţă 

părţii muntenegrene, la nivel de experţi, pentru diverse capitole, între care 

gestionarea eficientă a fondurilor de pre-aderare. 

Dna preşedinte Biró a apreciat faptul că alinierea guvernului de la Podgorica la 

politica externă a Uniunii Europene și a Alianţei Nord-Atlantice a constituit un semnal 

al seriozităţii și respectării angajamentelor asumate, perceput ca atare atât la 

București, cât și la Bruxelles și Washington. 

Dl vicepreședinte Nasra a subliniat faptul că Muntenegru a fost și este în Europa 

și decizia privind restabilirea graniţei cu Kosovo este un real succes. Dna Secretar 

Furtună a abordat tematica egalităţii de gen, precum și necesitatea schimbului de 

experienţă în vederea aplicării Convenţiei de la Istanbul. La rândul său, dl deputat 

Ganţ a adus în discuţie tema capitolelor pe care Muntenegru și-a propus să le închidă 

în perioada în care România va deţine președinţia rotativă. Bazându-ne pe relaţiile de 

asistenţă asigurate de România la aderarea la NATO a Muntenegrului, precum și în 

alte domenii, deputatul Adrian Matei Dobrovie a subliniat deschidere României pentru 

acordarea de asistenţă în domeniul justiţiei. 

Dl Andrija Nikolic, Președintele Comisiei pentru relaţii internaţionale și emigranţi 

din Parlamentul muntenegrean, a apreciat importanţa diplomaţiei parlamentare în 

contextul dezvoltării relaţiilor bilaterale, a subliniat importanţa pașilor parcurși de ţara 

sa în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi a susţinut că direcţia spre care se 

îndreaptă Muntenegru este Uniunea Europeană. 

Marţi, 24 aprilie, la ora 9.00 a avut loc întâlnirea Grupului multisectorial de 

lucru pentru egalitatea de gen în care s-a făcut o prezentare a obiectivelor pe care şi 

le propune Grupul de lucru, de a monitoriza punerea în practică a Convenţiei de la 

Istanbul şi de a facilita realizarea Obiectivului al V-lea al Agendei 2030 a ONU. S-a 

subliniat necesitatea asigurării unui dialog direct între reprezentanţii Legislativului, 

Executivului, ai instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor locale şi ONG-urilor din 

domeniu, pentru eficientizarea acestui proces. 

La şedinţa Grupului a participat doamna Graţiela Drăghici, secretar de stat în 

cadrul ANES, care a prezentat activitatea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi, precum şi demersurile iniţiate de Agenţie pentru punerea în 

practică a Convenţiei de la Istanbul şi stadiul de aplicare al acesteia, la nivel naţional. 

De asemenea, la şedinţa Grupului multisectorial a mai participat domnul Molnar 

Zsolt, adjunct al Avocatului Poporului şi doamna Mihaela Săsărman, preşedinte al 

ONG-ului “Transcena”. 
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În ceea ce priveşte şedinţa comună de miercuri, 25 aprilie, membrii Comisiei 

pentru politică externă şi membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi apărare 

naţională au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne dl Mihai Chirică, Secretar de Stat, dna Alina Croitoru, Şef Serviciu Juridic şi 

dna Melania Ghica, Director adjunct, Direcţia Paşapoarte. 

În data de 26 aprilie 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 24, 25 şi 26 aprilie 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),  Furtună Mirela (PSD), 

Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL),  Constantin Daniel (Neafiliat), 

Cosma Andreea (PSD), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 

(Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD) 

Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-

Ilie (PSD), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 

absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Gerea Andrei 

Dominic (ALDE), Korodi Attila (UDMR-deplasare) şi Tomac Eugen (PMP). 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 


