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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 12 mai 2022 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 09 - 12 mai 2022 

 

În perioada 09 - 12 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

Miercuri, 11 mai 2022, ora 09.00, dezbaterea și avizarea 
următorului proiect de Lege: PLx 217/2022 - Proiect de Lege pentru 
ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă 
pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 
ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021. 

      În ziua de 11 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat pe ordinea de 
zi. 

 Referitor la PLx 217/2022, domnul secretar de stat a susținut că 
dispozițiile relevante ale Convenției fac referire la definiții, obiectiv, 
funcționare, reglementarea calității de membru, cadru instituțional (Adunare 
Generală, Consiliu, Comitete, Secretariat, reguli de vot), statutul de limbă 
oficială, aspectele financiare, imunități ale organizației, soluționarea 
diferendelor, clauze finale. Prin participarea la viitoarea organizație, România 
își asumă respectarea standardelor privind asistența maritimă pentru 
navigație, ceea ce se va reflecta în creșterea nivelului de siguranță a navigației 
în zona de jurisdicție a României la Marea Neagră.  
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Totodată, România își asumă și plata unei contribuții anuale în 
conformitate cu prevederile art.13, alin 2. 

În concluzie, se vor prelua în legislația națională 
recomandările/standardele din domeniul asistenței maritime pentru navigație, 
acest fapt concretizându-se în siguranța transportului maritim în zona costieră 
a României. În acest fel, România va putea beneficia de asistență tehnică din 
partea organizației privind modul de implementare a standardelor de 
semnalizare maritimă. 

În urma prezentării realizate de domnul Sándor Gábor, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege - PLx 217/2022. 

În zilele de 09, 10 și 12 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 11 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa, 
un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan 
(USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale),  
Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți 
următorii deputați: Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare, Cristea Andi-
Lucian (PSD) – deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

În zilele de 09 și 10 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 
deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-
Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună 
Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale),  Toda Daniel-Liviu 
(USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: 
Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare, Cristea Andi-Lucian (PSD) – 
deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

În ziua de 12 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 
deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna 
Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități 
Naționale),  Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost 
absenți următorii deputați: Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare și Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL). 
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 


