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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 17 februarie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 15 - 17 februarie 2022 

 

În perioada 15 - 17 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Marți, 15 februarie 2022, ora 11.00, sala Comisiei (ședință mixtă),  
dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege: PLx 16/2022 - 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul 
prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 
2021, la Amman. 
 

 Miercuri, 16 februarie 2022, ora 09.00, audierea domnului Bogdan 
Aurescu, ministrul afacerilor externe, sala Dimitrie Cantemir, 
ședință comună cu Comisia pentru politică externă de la Senat, 
prezență fizică. 

        În ziua de 15 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului 
de Lege aflat pe ordinea de zi. 

Întrucât reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne nu s-au putut 
conecta la ședința Comisiei din cauza unor probleme tehnice, doamna 
președinte Biró Rozália a supus votului amânarea dezbaterii proiectului de 
Lege. 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



2 
 

În urma votului membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea discutării inițiativei legislative - PLx 16/2022. 

Miercuri, 16 februarie 2022, membrii Comisiilor de politică externă din 
Camera Deputaților și Senat, s-au întrunit, în ședință comună, pentru 
audierea domnului Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, 
referitor la evoluţiile de securitate din bazinul Mării Negre şi la poziţia 
statului român în cadrul NATO şi al Uniunii Europene cu privire la acest 
subiect. 

În ziua de 17 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedința Comisiei din ziua de 15 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 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). 

La şedința Comisiei din data de 16 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic, un număr de 6 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Barna Ilie-Dan (USR). 
Au fost absenți următorii deputați: Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan 
(PNL), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL) și Tudorache Daniel (PSD). 

În ziua de 17 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), 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). 
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
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