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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 23 iunie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 20 – 23 iunie 2022 

 

În perioada 20 - 23 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 21 iunie 2022, ora 13.00, ședință mixtă (fizic și online) 

 Dezbaterea următorului proiect de Lege:  
PLx 257/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. 

Miercuri, 22 iunie 2022, ora 15.00, ședință mixtă (fizic și online) 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
PLx 326/2022 - Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre; 

PLx 340/2022 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 
Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021; 

PLx 341/2022 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 
Malaysiei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 
6 decembrie 2021; 

PLx 368/2022 – Proiect de Lege pentru denunţarea Convenţiei privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare 
Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a protocolului semnat la Moscova, 
la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a 
Statutului acestei bănci; 
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PLx 369/2022 – Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind 
înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 
10 iulia 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii 
Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, 
deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la 
Moscova. 

 În ziua de 21 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

 Referitor la Plx 257/2022, doamna Janina Sitaru a susținut că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 
de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, 
asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare (reformare), prin 
care Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe, care este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu 
dublă utilizare, poate să extindă controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în 
special exportul de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele respective sunt 
sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă şi/sau 
de comiterea unor încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional 
umanitar. 

În urma prezentării realizate de doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport comun de adoptare pentru proiectul 
de Lege - Plx 257/2022. 

În ziua de 22 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 326/2022, domnul Mădălin Gheorghe a declarat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare instituirea condiţiilor în care personalul Ministerului 
Afacerilor Interne participă la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi 
Răspuns la Dezastre. Astfel, sunt avute în vedere, în principal: modalitatea de selecţie a 
personalului M.A.I. în vederea trimiterii în misiune la Centrul de Excelenţă, perioada pentru 
care personalul M.A.I. este trimis în misiune, procedura de trimitere în misiune, situaţiile de 
încetare a misiunii înainte de termen, precum şi drepturile de care urmează să beneficieze 
personalul M.A.I. trimis în misiune la Centrul de Excelenţă. 

În urma prezentării realizate de domnul Mădălin Gheorghe, director în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește PLx 340/2022 și PLx 341/2022, domnul Mihai Pașca, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Justiției a declarat că tratatul (PLx 340/2022) are ca obiect 
extrădarea în relaţia dintre România şi Malaysia şi, de la momentul intrării în vigoare, acesta 
va asigura extrădarea reciprocă a oricărei persoane care este învinuită sau judecată pentru 
o infracţiune sau este urmărită în vederea executării unei pedepse privative de libertate 
aplicate de autorităţile judiciare ale părţilor, aflate pe teritoriul uneia dintre părţi. Tratatul 
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este structurat pe 21 de articole şi reglementează: obligaţia de extrădare, infracţiunile 
extrădabile, motivele de refuz, predarea temporară şi amânată, cererea de extrădare, 
documentele necesare, informaţiile suplimentare şi admisibilitatea acestora, traducerea 
documentelor, arestarea provizorie, renunţarea la procedurile de extrădare, cererile 
concurente, decizia de extrădare şi predarea persoanei, indisponibilizarea şi remiterea 
bunurilor, regula specialităţii, predarea către un stat terţ şi predarea ulterioară, tranzitul, 
reprezentarea şi cheltuielile ocazionate de procedura de extrădare, consultările privind 
aplicarea tratatului, soluţionarea diferendelor, relaţia cu alte state şi dispoziţiile finale. 

Tratatul (PLx 341/2022) are în vedere facilitarea cooperării dintre autorităţile 
judiciare române şi cele malaysiene, existând totodată posibilitatea recurgerii şi la alte 
forme de asistenţă, în măsura în care acestea sunt permise de legislaţia ambelor state. Prin 
prevederile sale, tratatul reglementează: domeniile în care părţile urmează să îşi acorde 
asistenţă reciprocă, precum şi domeniile exceptate, localizarea sau identificarea persoanelor 
şi a obiectelor, efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv audierea prin video-conferinţă, 
autorităţile centrale competente, executarea cererilor de percheziţie, sechestru şi 
confiscare, transmiterea de documente, materiale de probă şi obiecte. Totodată, sunt 
prevăzute forma şi conţinutul cererii de asistenţă judiciară, situaţiile în care executarea unei 
cereri de asistenţă poate fi refuzată şi obligaţia pentru asigurarea confidenţialităţii, restricţii 
privind folosirea probelor şi informaţiilor în alte scopuri decât cele decurgând din cererea de 
asistenţă. Comunicarea între autorităţile judiciare române şi cele malaysiene se va realiza 
prin intermediul autorităţilor centrale desemnate în acest scop. 

În urma prezentării susținute de domnul secretar de stat și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a celor două proiecte 
de Lege. 

Referitor la PLx 368/2022 și PLx 369/2022, doamna Oana Iacobescu, director în 
cadrul Ministerului Finanțelor, a susținut că Guvernul României va transmite notificarea 
oficială de denunţare a Convenţiei Băncii Internaţionale de Colaborare Economică (BOCE) 
şi de retragere din acţionariatul băncii. Retragerea din acţionariatul BICE se va face în 
termen de cel puţin 6 luni de la notificare, conform art.IX din Convenţia BICE. Conform 
prevederilor documentelor statutare, la retragerea din acţionariat, statului membru care se 
retrage, i se scade din valoarea capitatului vărsat, şi anume 14,23 mil.euro, valoarea 
obligaţiilor faţă de bancă. Totodată, se propune ca eventualele cheltuieli ocazionate de 
retragerea din acţionariatul BICE, precum şi cele privind asistenţa tehnică şi juridică să fie 
asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, „Acţiuni Generale‟, în 
limita sumelor alocate prin Legea anuală a bugetului de stat sau legile de rectificare cu 
această destinaţie. 

Totodată, doamna Iacobescu a subliniat faptul că proiectul de Lege PLx 369/2022 are 
ca obiect de reglementare denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea 
Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 
1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de 
Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare 
la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova. 
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În urma prezentării realizate de doamna director Iacobescu și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a celor două proiecte 
de Lege. 

În zilele de 20 și 23 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual.  

La ședința Comisiei din data de 21 iunie 2022 și-au înregistrat prezența, un număr 
de 10 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan 
Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: 
Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare, Badea Iulian-Alexandru (PSD) – deplasare, 
Barna Ilie-Dan (USR) – deplasare și Furtună Mirela (PSD) – deplasare. 

La ședința Comisiei din data de 22 iunie 2022 și-au înregistrat prezența, un număr 
de 9 deputați: Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu 
Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR) – deplasare, Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare, Badea Iulian-Alexandru 
(PSD) – deplasare, Barna Ilie-Dan (USR) – deplasare și Furtună Mirela (PSD) – 
deplasare. 

În ziua de 20 iunie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 10 deputaţi: Biró 
Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Cristea Andi-Lucian (PSD) 
– deplasare, Badea Iulian-Alexandru (PSD) – deplasare, Barna Ilie-Dan (USR) – 
deplasare și Furtună Mirela (PSD) – deplasare. 

În ziua de 23 iunie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 11 deputaţi: 
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), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți 
următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR) – deplasare, Ardelean Ben-Oni (PNL) și 
Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare. 
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                      Vicepreşedinte,                  Secretar, 

 

                    Ben-Oni Ardelean                                           Mihail Albișteanu 


