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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ    Bucureşti, 15 septembrie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 12 – 15 septembrie 2022 

 

În perioada 12 – 15 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 13 septembrie 2022, ora 12.30, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarelor inițiative:  
1. JOIN(2022)24 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR privind analiza deficitelor de investiţii în domeniul apărării 
şi calea de urmat; 

2. Plx 378/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

3. PLx 444/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 
comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi 
Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021; 

4. PLx 445/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul 
aerian între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021; 

5. PLx 446/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 
comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021; 

6. PLx 449/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 
februarie 2021; 

7. PLx 451/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 
19 mai 2022. 
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În ziua de 13 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la JOIN(2022)24, în urma prezentării realizate de domnul Valeriu Roșu, 
general, locțiitor de secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui 
proiect de opinie favorabil. 

În ceea ce privește propunerea legislativă Plx 378/2022, în urma prezentării 
susținute de doamna Staicu Claudia, ofițer specialist în Direcția Generală de Pașapoarte din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui Raport comun de respingere. 

Referitor la PLx 444/2022, PLx 445/2022 și PLx 446, în urma prezentării 
realizate de domnul Sandor Gabor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a celor trei proiecte de Lege. 

În ceea ce privește PLx 449/2022, în urma prezentării susținute de doamna Janina 
Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 

Referitor la PLx 451/2022, în urma prezentării realizate de domnul general Valeriu 
Roșu, locțiitor de secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale și a doamnei 
Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului 
de Lege. 

În zilele de 12, 14 și 15 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 13 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), 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: Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare, Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL) și Toda Daniel-Liviu (Neafiliați) – concediu odihnă. 
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                     Preşedinte,                        Secretar, 

 

               Biró Rozália-Ibolya                                          Mihail Albișteanu 


