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al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 25-27 februarie 2020 
 

În perioada 25-27 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative: 

 
PLx 8/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol 
adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa 
Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 
septembrie 1998. 

 
PLx 16/2020 - Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor 
adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei 
Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), 
desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia 
privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F 
(APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980. 
 
COM (2019) 481 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European şi Consiliu – Raport referitor la progresele înregistrate cu 
privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia. 
 
COM (2019) 568 – Propunere modificată de Decizie a Consiliului privind 
încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte. 
 
 Studiu individual 

amares
Original



În data de 25 februarie 2020, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege şi a 
documentelor europene aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce priveşte PLx 8/2020, invitatul din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale a susţinut că modificările propuse vizează, printre altele: 
adaptarea unor definiţii şi introducerea altora noi, în baza experienţei 
acumulate în aplicarea Acordului MPFSEE şi a protocoalelor sale adiţionale, 
clarificarea scopului iniţiativei, în condiţiile în care documentele constitutive 
nu sunt foarte explicite în această privinţă. Astfel, Forţa Multinaţională de 
Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE) este o iniţiativă regională, în contextul 
SEDM, incluzând, fără a se limita la acestea, întâlniri ale miniştrilor afacerilor 
externe, miniştrilor apărării, şefilor apărării/statelor majore, Comitetul 
Director Politico-Militar, SEEBRIG, ale grupurilor de lucru şi ale altor structuri 
specializate, având ca scop întărirea păcii, stabilităţii şi securităţii în regiunea 
Europei de Sud-Est.  

De asemenea, scopul Acordului MPFSEE este şi acela de a determina 
principiile şi procedurile pentru înfiinţarea SEEBRIG drept componentă 
militară a MPFSEE şi a stabili cadrul pentru funcţionarea acesteia, structura, 
locaţia, procedurile de lucru, procesul de luare a deciziilor, dislocarea, 
angajarea, precum şi controlul şi supravegherea funcţionării sale. 

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

În ceea ce priveşte PLx 16/2020, reprezentantul Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a susţinut punctul de vedere 
al Guvernului de acceptare a amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind 
transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în 
perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D(CUV), F(APTU) şi G(ATMF), 
semnată la Berna, la 9 mai 1980. 

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

În susţinerea COM (2019) 481, invitatul din partea Ministerului 
Afacerilor Interne a declarat că migraţia a reprezentat un subiect aflat pe 
agenda Preşedinţiei Române a Consiliului UE, iar politica în domeniu este şi 
va continua să rămână o prioritate pe agenda politică a UE. S-a subliniat că 
fenomenul rămâne unul îngrijorător, Preşedinţia Română gestionând acest 
fenomen al migraţiei în linie cu abordarea comprehensivă agreată la cel mai 
înalt nivel UE şi că trebuie să continuăm să promovăm politicile din domeniu 
şi să acţionăm în baza acestei abordări. 

De asemenea, s-a menţionat necesitatea intensificării eforturilor de 
combatere a traficului cu migranţi.  



Un alt domeniu care necesită o atenţie deosebită în contextul măsurilor 
ce vizează gestionarea migraţiei este cel al returnărilor, iar eficientizarea 
acestora se poate face prin încheierea de acorduri de readmisie sau alte 
documente de cooperare cu ţările terţe.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
elaborarea unei opinii favorabile pentru COM (2019) 481. 

În ceea ce priveşte COM (2019) 568, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate, elaborarea unei opinii favorabile. 

La şedinţa Comisiei, au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Apărării Naţionale, doamna Ene Gavrilă Elena, şef birou în cadrul 
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, domnul Danciu Cristian Paul, 
consilier şi din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Ştefan 
Serenela, şef serviciu. 

În data de 26 şi 27 februarie 2020 membrii Comisiei au avut studiu 
individual privind documentul: “Noul Acord Comercial dintre SUA şi China: 
semnificaţie şi efecte”. 

La şedinţa Comisiei din data de 25 februarie 2020 şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 13 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie 
Dan (USR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Culeafă Mihai (PNL), 
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Gerea Andrei Dominic (neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Biró 
Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), Nasra Gabriel Horia (PSD – concediu 
cu plată), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD) şi Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţele Comisiei din data de 26 şi 27 februarie 2020 şi-au 
înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi: 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), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 
(neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR-
deplasare), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea (PSD) şi Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). 

 

 

 Vicepreşedinte,                     Secretar, 

 

             Ardelean Ben-Oni                                  Culeafă Mihai 
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