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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 20 octombrie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 17 – 20 octombrie 2022 

 

În perioada 17 – 20 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Miercuri, 19 octombrie 2022, ora 13.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 593/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă; 

PLx 596/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor. 

În ziua de 19 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea și avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la PLx 593/2022,  în urma prezentării realizate de doamna Ecaterina 
Constantinescu, director, Direcția relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
și de domnul Giulescu Cătălin, director, Direcția pentru evidența persoanelor și 
administrarea bazelor de date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege. 

În ceea ce privește PLx 596/2022,  în urma prezentării susținute de domnul 
Dumitrache Louis, director, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române din cadrul 
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Ministerului Afacerilor Interne, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În zilele de 17, 18 și 20 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 19 octombrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 14 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 (USR), Furtună Mirela (PSD), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Șoldan 
Gheorghe (PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent 
domnul deputat Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

 

                          Preşedinte,                      Secretar, 

 

                    Biró Rozália-Ibolya                                    Mihail Albișteanu 


