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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 22 septembrie 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 19 – 22 septembrie 2022 

 

În perioada 19 – 22 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 20 septembrie 2022, ora 12.30, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  

PLx 447/2022 - Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea 
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul 
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010; 

PLx 450/2022 - Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la înregistrarea 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 
ianuarie 1975. 

În ziua de 20 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea și avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 447/2022, în urma consultării documentelor atașate la fișa 
inițiativei de pe site-ul Camerei Deputaților și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește Plx 450/2022, în urma analizării documentelor atașate la fișa 
inițiativei de pe site-ul Camerei Deputaților și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterii proiectului de Lege. 

În zilele de 19, 21 și 22 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  
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La şedinţa Comisiei din data de 20 septembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Badea Iulian-Alexandru 
(PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorități Naționale), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD).  
Au fost absenți următorii deputați: Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare, Stroe Ionuț 
Marian (PNL) – deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

�

�

                          Preşedinte,                      Secretar, 

 

                    Biró Rozália-Ibolya                                    Mihail Albișteanu 
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