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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 22 aprilie 2021 

 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 20 - 22 aprilie 2021 

 

În perioada 20 – 22 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Dezbaterea  următoarelor inițiative: 
 

PLx 138/2021 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România; 
 
COM(2021)110 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ȘI CONSILIU privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, 
aceleaşi principii; 
 
PLx 148/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre 
semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, semnată de România la 
Strasbourg, la 19 ianuarie 2021; 
 
COM(2021)66 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Revizuirea politicii comerciale - O politică 
comercială deschisă, durabilă şi fermă. 
 

În ziua de 20 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă     
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe 
ordinea de zi - PLx 138/2021 și COM(2021)110. 

 Referitor la PLx 138/2021 în urma prezentării făcute de invitați și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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 Au participat, în calitate de invitați, pentru proiectul de Lege mai sus 
menționat doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat, Ministerul 
Afacerilor Externe și doamna Teodor Laura, șef serviciu, Ministerul Afacerilor 
Interne. 

 În ceea ce privește COM(2021)110, în urma prezentării susținu te de 
doamna Daniela Grigore Gîtman și a dezbaterilor,  membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile. 

În data de 21 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă     
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea celor două inițiative 
aflate pe ordinea de zi - PLx 148/2021 și COM(2021)66. 

 Referitor la PLx 148/2021, în urma prezentării realizate de domnul 
Andras Istvan Demeter, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, dar și 
a dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 În ceea ce privește COM(2021)66, în urma prezentării susținute de 
invitați și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, elaborarea unei opinii favorabile. 

 Au participat, în calitate de invitați, pentru COM(2021)66, domnul 
Bogdan Filip, director general al Departamentului pentru Relații 
Interinstituționale și Proiecte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și 
doamna Mirona Daia, director în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului. 

În ziua de 22 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă     
au avut studiu individual.  

La şedinţele Comisiei din zilele de 20 și 21 aprilie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11  deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (Alianța USR PLUS) – înlocuit de domnul deputat  Fălcoi 
Nicu (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD). A fost absent domnul Cristea Andi-Lucian (PSD) - deplasare. 

În data de 22 aprilie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un 
număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe 
Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța USR 
PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent 
domnul Cristea Andi-Lucian (PSD) - deplasare. 

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                 Stroe Ionuț Marian 
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