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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 10 februarie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 08 - 10 februarie 2022 

 

În perioada 08 - 10 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 08 februarie 2022, ora 11.00, sala Comisiei (ședință mixtă),  
dezbaterea următoarelor inițiative:  

PLx 596/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

COM(2021)644 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR -  Comunicarea din 2021 privind politica de 
extindere a UE. 

 
 Marți, 08 februarie 2022, ora 14.45, ședința Subcomisiei de 

dezvoltare durabilă (ședință mixtă). 

        În ziua de 08 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe 
ordinea de zi. 
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Ca urmare a prezentării realizate de doamna Janina Sitaru, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei 
legislative - PLx 596/2021. 

În ceea ce privește COM(2021)644, în urma prezentării susținute de 
doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
elaborarea unei opinii favorabile. 

Marți, 8 februarie 2022, membrii Subcomisiei pentru Dezvoltare 
Durabilă din Camera Deputaţilor s-au reunit în ședință de lucru, avându-l ca 
invitat pe domnul Borbély László, consilier de stat, coordonatorul 
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului,  care a făcut o prezentare a Raportului Guvernului 
României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), în 
perioada 2017-2021. 

În zilele de 09 și 10 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 08 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți domnii 
deputati Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare și Albișteanu Mihail (AUR) – 
concediu medical. 

În zilele de 09 și 10 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Cristea 
Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail 
(AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan 
(USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent 
domnul deputat Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare. 
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
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