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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 13 mai 2021 

 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 11 - 13 mai 2021 

 

În perioada 11 – 13 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor inițiative legislative:  
 

PLx 174/2021 – Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor 
adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi 
la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curţii Penale 
Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998; 
PLx 175/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 
Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 
ianuarie 1981; 
PLx 164/2021 – Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor 
Mărturisitori Ardeleni. 
 

 
 Diverse 

 
1. Discuții pe baza solicitării primite din partea ambasadorului Letoniei la 

Varșovia, acreditat inclusiv în România, referitoare la importanța și 
oportunitatea unui demers european menit să consolideze sprijinul 
autorităților SUA pentru Inițiativa celor Trei Mări; 
 
    2. Informații privind organizarea unei întrevederi online bilaterale, în 
perioada 25-26 mai 2021, cu Comisia pentru politică externă din Seimul 
Poloniei pe teme aflate pe agenda comună de discuții. 
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În ziua de 12 mai 2021, membrii Comisiei pentru politică externă     
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea inițiativelor legislative 
aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 174/2021, în urma prezentării făcute de invitați și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește PLx 175/2021, în urma prezentării susținute de 
invitați și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Pentru dezbaterea propunerii legislative Plx 164/2021, a fost invitat 
să prezinte punctul de vedere al Guvernului domnul Opaschi Victor, secretar 
de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. Membrii Comisiei 
pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
avizării propunerii legislative, cu mențiunea ca la următoarea dezbatere 
să fie prezenți inițiatorii acestei inițiative. 

Au participat, în calitate de invitați, pentru  prezentarea inițiativelor 
legislative aflate pe ordinea de zi:  doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Valeriu Rosu, general 
de brigadă, locțiitor secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale, doamna 
Alina Săvoiu, director în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și domnul Victor Opaschi, secretar de 
stat, Secretariatul de Stat pentru Culte. 

 La capitolul Diverse, la punctul 1., doamna președinte Biró Rozália-
Ibolya a solicitat  Ministerului Afacerilor Externe să prezinte punctul său de 
vedere privind oportunitatea semnării de către președinții Comisiilor de 
politică externă ale Parlamentului României, a scrisorii adresate autorităților 
SUA privind demersul pentru Inițiativa celor Trei Mări. D oamna Daniela 
Grigore Gîtman, secretar de stat în cadrul MAE, a făcut precizările necesare, 
aducând argumentele care au stat la baza recomandării făcute de minister de 
a nu semna în favoarea acestui demers de asociere. 

La punctul 2., doamna președinte Biró Rozália-Ibolya le-a adus la 
cunoștință membrilor Comisiei posibilitatea realizării unei întâlniri online cu 
comisia omoloagă din Seimul Poloniei, în ziua de 25 mai 2021, între orele 
16.00-18.00. 

 

 În zilele de 11 și 13  mai 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 12 mai 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 (Alianța USR PLUS) – înlocuit de 
doamna deputat Rizea Cristina Camelia (Alianța USR PLUS), Furtună 
Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD).  
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                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                 Stroe Ionuț Marian 
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