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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 15 septembrie 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 12 – 15 septembrie 2022 

 

În perioada 12 – 15 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 13 septembrie 2022, ora 12.30, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarelor inițiative:  
1. JOIN(2022)24 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR privind analiza deficitelor de investiţii în domeniul apărării şi calea de 
urmat; 

2. Plx 378/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

3. PLx 444/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 
comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi Ucraina, 
pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021; 

4. PLx 445/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, 
pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021; 

5. PLx 446/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 
comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021; 

6. PLx 449/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021; 

7. PLx 451/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 19 mai 2022. 

georgiana.lesan
Conform cu originalul
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În ziua de 13 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la JOIN(2022)24, domnul General Valeriu Roșu, locțiitor de secretar de 
stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale a susținut că această comunicare analizează 
cheltuielile de apărare în cadrul UE, deficitele în materie de capabilități, de investiții în 
domeniul apărării, modalitățile de abordare a acestora și opțiunile de consolidare a 
aprovizionării cu capabilități de apărare, pledând pentru o mai mare coordonare și cooperare 
între statele membre și pentru creșterea investițiilor, propunând în aceleași timp o serie de 
soluții pe termen scurt, mediu și lung în vederea creșterii rezilienței Uniunii în materie de 
securitate și apărare.  

Cu scopul de a susține nivelul de ambiție al UE în materie de securitate și apărare, 
pentru a consolida politica de securitate și apărare comună (PSAC) și a menține rolul UE ca 
actor responsabil, capabil și fiabil și ca partener mondial pentru pace și securitate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiile europene reactive, robuste și flexibile, precum și o cooperare 
și o coordonare mai strânse, pentru a asigura o punere în aplicare solidă a Instrumentului 
european pentru pace (IEP), pentru a promova parteneriate în materie de securitate și 
apărare cu organizațiile partenere internaționale și regionale, la 21 martie 2022, Consiliul 
UE a adoptat documentul cu titlul Busola strategică pentru securitate și apărare – Pentru o 
Uniune Europeană care își protejează cetățenii, valorile și interesele și contribuie la pacea 
și securitatea internaționale, prin care se stabilește un plan ambițios de consolidare a politicii 
comune de securitate și apărare până în 2030, iar la 25 martie 2022, Consiliul European   
și-a exprimat, de asemenea, acordul. 

În cadrul acestui document, statele membre se angajează să întreprindă o serie de 
acțiuni prioritare ce vizează: sporirea capacității de acțiune rapidă în situații de criză, 
consolidarea capacității de anticipare a amenințărilor și de garantare a accesului securizat 
la domenii strategice, creșterea investițiilor în capacități și tehnologii inovatoare și 
reducerea dependențelor tehnologice și industriale, consolidarea parteneriatelor strategice, 
regionale și bilaterale și dezvoltarea de parteneriate adaptate în Balcanii de Vest, în 
vecinătatea estică și sudică, în Africa, Asia și America Latină. 

În urma prezentării realizate de domnul general Valeriu Roșu și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui proiect de opinie 
favorabil. 

În ceea ce privește Plx 378/2022, doamna Staicu Claudia, ofițer specialist în 
Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a declarat că 
propunerea legislativă are în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului și ale Codului Civil care precizează faptul că instanța 
judecătorească este singura autoritate competentă să se pronunțe, luând în considerare 
interesul superior al copilului, cu privire la următoarele aspecte: 

 - modalitățile în care se exercită drepturile și se îndeplinesc obligațiile părintești; 

 - decăderea totală sau parțială din exercițiul drepturilor părintești; 

 - persoana care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile părintești în situația în 
care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea părinților săi, etc. 
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În urma prezentării susținute de doamna Staicu Claudia și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui Raport comun de 
respingere. 

Referitor la PLx 444/2022, PLx 445/2022 și PLx 446, domnul Sandor Gabor, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a susținut că cele trei 
proiecte de Lege au același obiect de reglementare și anume ratificarea Acordurilor privind 
spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte 
şi Ucraina, Statul Qatar, respectiv Republica Armenia, pe de altă parte. 

Scopul Acordurilor este crearea treptată a unui spaţiu aerian comun între Uniunea 
Europeană, statele membre şi cele trei state care să se bazeze, în special, pe norme identice 
în domeniul siguranţei, securităţii, managementului traficului aerian, mediului, protecţiei 
consumatorilor, sistemelor de rezervare informatizate, precum şi al aspectelor sociale. 
Acordul creează condiţii egale şi uniforme de acces la piaţă pentru toţi transportatorii aerieni 
din Uniunea Europeană şi cele trei state şi stabileşte noi dispoziţii privind cooperarea şi 
convergenţa în materie de reglementare între Uniunea Europeană şi statele respective în 
domenii esenţiale pentru operarea eficientă, în condiţii de siguranţă şi securitate a serviciilor 
aeriene. 

În urma prezentării realizate de domnul Sandor Gabor și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a celor trei proiecte de 
Lege. 

În ceea ce privește PLx 449/2022, doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe a declarat că acordul conţine dispoziţii privind principiul 
egalităţii de tratament între persoanele care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia dintre 
state şi care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat şi cetăţenii acestui stat. Totodată, 
Acordul prevede exportul prestaţiilor, cu excepţia prestaţiilor speciale necontributive în bani 
pentru România. Sunt incluse prevederi referitoare la stabilirea legislaţiei aplicabile de 
securitate socială, respectiv regulile generale conform cărora persoanele care îşi desfăşoară 
activitatea ca angajat sau lucrător independent pe teritoriul unuia dintre state sunt supuse 
numai legislaţiei acelui stat, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat sau dacă 
angajatorul are domiciliul sau sediu pe teritoriul celuilalt stat. Acordul prevede o serie de 
reguli speciale pentru anumite categorii de lucrători, respectiv lucrătorii detaşaţi, personalul 
întreprinderilor de transport internaţional, echipajul navelor, membrii misiunilor diplomatice 
şi posturilor consulare. În ceea ce priveşte stabilirea pensiilor, dacă o persoană îndeplineşte 
condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unuia dintre state, fără a ţine 
cont de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat, instituţia 
competentă calculează prestaţiile numai în funcţie de perioadele de asigurare realizate 
legislaţiei pe care o aplică. Este prevăzut şi principiul totalizării perioadelor de asigurare 
realizate în ambele state, în măsura în care acestea nu se suprapun, dacă este necesar 
penru stabilirea dreptului la prestaţii, având în vedere condiţionarea dreptului de realizare 
a unei perioade de asigurare. Totodată, se reglementează acordarea prestaţiilor de îngrijire 
a sănătăţii pentru titularii de pensii care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat. 

În urma prezentării susținute de doamna Janina Sitaru și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 
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Referitor la PLx 451/2022, domnul general Valeriu Roșu, locțiitor de secretar de 
stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale și doamna Janina Sitaru, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe au susținut că Acordul are ca scop promovarea 
cooperării în domeniul apărării între cele două state, în concordanţă cu legislaţiile naţionale 
şi cu obligaţiile internaţionale asumate de către acestea pe baza principiilor egalităţii, 
reciprocităţii şi interesului reciproc şi conţine prevederi referitoare la scop, domenii de 
cooperare şi formele acesteia, autorităţile competente ale Părţilor, protecţia informaţiilor 
clasificate schimbate, aspecte financiare şi legale, soluţionarea disputelor şi prevederi finale. 
Principalele domenii de cooperare în domeniul apărării, potrivit Acordului, sunt: 
managementul şi planificarea apărării, participarea la exerciţii militare bilaterale şi 
multinaţionale, apărare cibernetică şi contracararea războiului de tip hybrid, instruirea şi 
educaţia personalului civil şi militar, managementul crizelor, operaţii de menţinere a păcii 
şi umanitare, logistică, schimb de informaţii în domeniul apărării, industrii şi tehnologii de 
apărare şi echipament militar, cercetare şi dezvoltare, geografie militară, geodezie, 
topografie, informaţii geospaţiale şi meteorologie, legislaţie militară, controlul 
armamentelor şi dezarmare, probleme de mediu, problematică de gen şi rolul femeilor în 
Forţele Armate, medicină militară, istorie militară şi publicaţii, activităţi culturale, sportive 
şi sociale. 

 În urma prezentării realizate de domnul general Valeriu Roșu și de doamna Janina 
Sitaru, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a  proiectului de Lege. 

În zilele de 12, 14 și 15 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 13 septembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 11 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), Tudorache Daniel 
(PSD). Au fost absenți următorii deputați: Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare, Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL) și Toda Daniel-Liviu (Neafiliați) – concediu odihnă. 
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                     Preşedinte,                      Secretar, 

 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mihail Albișteanu 
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