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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 6 mai 2021 

 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 4 - 6 mai 2021 

 

În perioada 4 – 6 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea propunerii legislative Plx 164/2021 – Propunere 
legislativă privind repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni. 

 
 
 Diverse 

 
 Discuții pe baza solicitării primite din partea ambasadorului Letoniei la 

Varșovia, acreditat inclusiv în România, referitoare la importanța și 
oportunitatea unui demers european menit să consolideze sprijinul 
autorităților SUA pentru Inițiativa celor Trei Mări (I3M), respectiv punctul de 
vedere al Ministerului Afacerilor Externe asupra acestui demers. 

În ziua de 5 mai 2021, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea propunerii legislative aflată 
pe ordinea de zi - Plx 164/2021. 

 Domnului Andras Istvan Demeter, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Culturii, invitat la dezbaterea Plx 164/2021, a susținut  că 
propunerea legislativă nu este de competența ministerului care îl reprezintă, 
menționând responsabilitatea Secretariatului de Stat pentru Culte, în acest 
sens. Constatând că nu există un punct de vedere al guvernului pentru 
inițiativa aflată pe ordinea de zi, membrii Comisiei pentru politică externă au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea avizării propunerii 
legislative. 

 La punctul Diverse, doamna președinte Biró Rozália -Ibolya le-a adus 
la cunoștință membrilor Comisiei solicitarea  ambasadorului Letoniei la 
Varșovia, referitoare la importanța și oportunitatea unui demers european 
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menit să consolideze sprijinul autorităților SUA pe ntru Inițiativa celor Trei 
Mări. Având în vedere importanța acestui demers pentru inițiativa I3M, cei 
doi președinți ai Comisiilor de politică externă din Parlamentul României au 
solicitat un punct de vedere al Ministerului Afacerilor Externe. În susținerea 
acestuia, doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, a declarat că asocierea la demersul propus de 
către ambasadorul Letoniei ar fi benefic doar în cazul în care ar fi acceptate 
amendamentele propuse de minister asupra unui paragraf din textul scrisorii 
și nu recomandă asocierea, în varianta de text primită. 

Totodată, doamna secretar de stat a susținut că scrisoarea a fost deja 
semnată de 7 state, respectiv de Cehia, Letonia, Estonia, Lituania, Ungaria, 
Polonia și Slovenia, iar unele țări , precum Slovacia, Croația, Bulgaria  și 
Austria, ezită semnarea acestei inițiative. 

În zilele de 4 și 6 mai 2021, membrii Comisiei pentru politică externă     
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 5 mai 2021 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 (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).  

În zilele de 4 și 6 mai 2021 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 (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache 
Daniel (PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
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