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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 29 septembrie 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 26 – 29 septembrie 2022 

 

În perioada 26 – 29 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 27 septembrie 2022, ora 13.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  

PLx 450/2022 - Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la înregistrarea 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 
ianuarie 1975; 

PLx 485/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

În ziua de 27 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea și avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

 Referitor la PLx 450/2022, domnul Marius Poșa, subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a declarat că în vederea implementării 
dispoziţiilor Convenţiei, Agenţia Spaţială Română (ROSA), care este coordonatorul la nivel 
naţional al activităţilor spaţiale, va înfiiinţa, menţine şi actualiza registrul naţional al 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic. Obligaţia corelativă a operatorilor naţionali 
care lansează obiecte spaţiale constă în declararea către Agenţia Spaţială Română (ROSA) 
a tuturor informaţiilor necesare înregistrării lansării obiectului spaţial în registrul naţional, 
precum şi obligaţia informării atunci când obiectul nu se mai află pe orbită. Agenţia Spaţială 
Română va transmite prin mijloace diplomatice (Ministerul Afacerilor Externe), către 
Secretarul General al ONU, informaţiile necesare înscrierii în registrul ONU. 
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 În urma prezentării realizate de domnul Marius Poșa și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește Plx 485/2022, doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe și a domnului Mihai Pașca, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Justiției au susținut că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004, în scopul îmbunătăţirii şi clarificării cadrului 
legal în materie, în principal în sensul armonizării corecte şi complete cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi 
procedurile de predare între statele membre, precum și a unor texte legislative referitoare 
la mandatul european de arestare. 

În urma prezentării susținute de doamna Janina Sitaru și de domnul Mihai Pașca și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege. 

În zilele de 26, 28 și 29 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 27 septembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 9 deputaţi: Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-
Dan (USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR) – deplasare, Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare, Badea Iulian-Alexandru 
(PSD) – deplasare, Furtună Mirela (PSD) și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 
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                       Vicepreşedinte,              Secretar, 

 

                    Cristea Andi-Lucian                                    Mihail Albișteanu 
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