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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 8 septembrie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 6 – 8 septembrie 2022 

 

În perioada 6 – 8 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Miercuri, 7 septembrie 2022, după votul final, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarelor inițiative:  
1. COM(2022)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR SPRIJINIREA ȘI 
RECONSTRUCȚIA UCRAINEI; 

2. Plx 410/2022 - Propunere legislativă privind integrarea pe piaţa forţei de 
muncă din România a cetăţenilor străini pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

3. Plx 412/2022 - Propunere legislativă "Solidaritate cu Ucraina pentru 
interzicerea importului şi achiziţiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, 
cărbune şi combustibil nuclear provenind din Federaţia Rusă pe durata 
agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei". 
În ziua de 7 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 

întrunit pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la COM(2022)233, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unui proiect de opinie favorabil. 

În ceea ce privește Plx 410/2022 și Plx 412/2022, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a celor două propuneri 
legislative. 
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În zilele de 6 și 8 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 7 septembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 11 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 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), Tudorache Daniel (PSD). Au fost 
absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR) – deplasare, Predoiu Marian-
Cătălin (PNL) și Toda Daniel-Liviu (Neafiliați) – concediu odihnă. 
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                     Vicepreşedinte,                      Secretar, 

 

            Carmen – Ileana Mihălcescu                            Mihail Albișteanu 
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