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 În zilele de 26 şi 28 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 378/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa 
exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări;  
 
PLx 388/2018 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
 

În şedinţa din 26 iunie, în prezentare punctului de vedere al Guvernului s-a 
susţinut că  obiectul de reglementare al proiectului de lege este transmiterea unor 
imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor 
Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări, în 
vederea operaţionalizării unui centru pentru cazarea solicitanţilor de azil. 

Reprezentanţii Guvernului prezenţi la şedinţă au susţinut, în unanimitate, 
adoptarea acestui proiect de Lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport preliminar de adoptare pentru 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem sesizaţi pentru raport 
comun.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, dl Pietro Pavoni, Ministru 
consilier în Ministerul Afacerilor Externe, dl Mirescu Gheorghe, Director, Direcţia 
logistică şi dna Anca Marin, consilier juridic din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, 
dl Veaceslav Şaramet, Secretar de Stat, dna Irina Zamfir, consilier juridic şi dna 
Raluca Stoica, responsabil pentru relaţia cu parlamentul din cadrul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni. 
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Referitor la PLx 388, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

La finalul dezbaterilor, doamna preşedinte Biró a informat membrii Comisiei 
că acţiunile externe prevăzute în programul Comisiei pentru săptămâna aceasta, 
respectiv întrevederi cu delegaţia din Ucraina şi delegaţia din Filipine, conform 
notelor verbale ale ambasadelor respective, acestea au fost amânate. 

În ziua de 28 iunie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în 
vederea dezbaterii ulterioare. 

La şedinţa Comisiei din data de 26 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna 
Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (PSD), Dumitrache Ileana 
Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman 
(PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 
(USR - deplasare), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD 
- Guvern) şi Tomac Eugen (PMP). 

La şedinţa Comisiei din data de 28 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 21 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna 
Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună 
Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL),  Bogaciu 
Alexandra Corina (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), 
Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru 
Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Voicu Mihai Alexandru (PNL).  

 
 
 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                        Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


