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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 23 iunie 2022 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 20 – 23 iunie 2022 

 

În perioada 20 - 23 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 21 iunie 2022, ora 13.00, ședință mixtă (fizic și online) 

 Dezbaterea următorului proiect de Lege:  
PLx 257/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. 

Miercuri, 22 iunie 2022, ora 15.00, ședință mixtă (fizic și online) 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
PLx 326/2022 - Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre; 

PLx 340/2022 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 
Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021; 

PLx 341/2022 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 
Malaysiei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 
6 decembrie 2021; 

PLx 368/2022 – Proiect de Lege pentru denunţarea Convenţiei privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare 
Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a protocolului semnat la Moscova, 
la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a 
Statutului acestei bănci; 
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PLx 369/2022 – Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind 
înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 
10 iulie 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii 
Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, 
deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la 
Moscova. 

 În ziua de 21 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

În urma prezentării realizate de doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport comun de adoptare pentru proiectul 
de Lege - Plx 257/2022. 

În ziua de 22 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 326/2022, în urma prezentării realizate de domnul Mădălin 
Gheorghe, director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește PLx 340/2022 și PLx 341/2022, în urma prezentării susținute 
de domnul Mihai Pașca, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a celor două 
proiecte de Lege. 

Referitor la PLx 368/2022 și PLx 369/2022, în urma prezentării realizate de 
doamna Oana Iacobescu, director în cadrul Ministerului Finanțelor, și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a celor două 
proiecte de Lege. 

În zilele de 20 și 23 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual.  

La ședința Comisiei din data de 21 iunie 2022 și-au înregistrat prezența, un număr 
de 10 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan 
Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: 
Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare, Badea Iulian-Alexandru (PSD) – deplasare, 
Barna Ilie-Dan (USR) – deplasare și Furtună Mirela (PSD) – deplasare. 

La ședința Comisiei din data de 22 iunie 2022 și-au înregistrat prezența, un număr 
de 9 deputați: Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu 
Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR) – deplasare, Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare, Badea Iulian-Alexandru 
(PSD) – deplasare, Barna Ilie-Dan (USR) – deplasare și Furtună Mirela (PSD) – 
deplasare. 
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În ziua de 20 iunie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 10 deputaţi: Biró 
Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Cristea Andi-Lucian (PSD) 
– deplasare, Badea Iulian-Alexandru (PSD) – deplasare, Barna Ilie-Dan (USR) – 
deplasare și Furtună Mirela (PSD) – deplasare. 

În ziua de 23 iunie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 11 deputaţi: 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți 
următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR) – deplasare, Ardelean Ben-Oni (PNL) și 
Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare. 
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                      Vicepreşedinte,                  Secretar, 

 

                    Ben-Oni Ardelean                                           Mihail Albișteanu 
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