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În perioada 26-28 martie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 

PLX 142/2019  – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de 

reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare 

a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 

2018. 

În şedinţa din data de 27 martie a.c., membrii Comisiei au examinat proiectul 

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor 

Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 şi au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

Obiectul Acordului este strict limitat la posibilitatea dobândirii dreptului de 

proprietate asupra terenurilor destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale celor două ţări. 

Acordul conţine prevederi referitoare la obiectul tratatului, respectiv 

terenurile folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice sau a oficiului 

consular, reşedinţa şefului de misiune, condiţiile dobândirii dreptului de proprietate 

asupra terenurilor, numai în condiţiile legilor în vigoare în fiecare stat, exercitarea 
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tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce revin titularului dreptului de 

proprietate asupra clădirilor aflate pe terenurile dobândite, notificarea către cealaltă 

parte a intenţiei de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al 

dreptului de proprietate asupra terenurilor, scutirea de la plata oricăror impozite şi 

taxe (directe sau indirecte), aplicabile în cazul achiziţionării de terenuri având 

destinaţia menţionată în cuprinsul Acordului, soluţionarea divergenţelor, intrarea în 

vigoare şi valabilitatea Acordului. 

A participat la şedinţă, din partea Guvernului, în calitate de invitat, dna Maria 

Magdalena Grigore, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

În zilele de 26 şi 28 martie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 

iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii ulterioare. 

La şedinţele Comisiei din data 26 şi 27 martie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 12 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra 

Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), 

Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-

Victor (Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu Adrian (Neafiliat), 

Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró 

Rozália-Ibolya (UDMR), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Bogaciu 

Alexandra Corina (Neafiliat), Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei 

Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Tomac Eugen (PMP). 

La şedinţa Comisiei din data 28 martie şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 12 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma 

Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor 

(Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu Adrian (Neafiliat), 

Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró 

Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), 

Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat), Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea 

Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Tomac Eugen 

(PMP). 

 

    Vicepreşedinte,       Secretar, 

 

             Nasra Gabriel Horia                                  Mirela Furtună 
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