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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ                                       Bucureşti, 15 decembrie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 12 – 15 decembrie 2022 

 

În perioada 12 – 15 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Luni, 12 decembrie 2022, ora 12.00, sala Nicolae Iorga 

 Dezbaterea și avizarea proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 – PLx 

756/2022 

În ziua de 12 decembrie 2022, Comisiile reunite pentru politică externă și pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării ale Parlamentului s-au întrunit în ședință 

comună pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

În urma prezentării realizate de doamna Janina Sitaru, secretar de stat în MAE și a 

dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă, cu amendamente admise, a proiectului de Lege – PLx 756/2022. 

La dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023, au fost prezenți 

reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe și ai Finanțelor. Astfel, de la MAE au 

participat:  doamna Janina Sitaru, secretar de stat, domnul Bogdan Moisii, secretar general 

adjunct, iar din partea Ministerului Finanțelor, doamna Mariana Dudaș, șef serviciu. 
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În zilele de 13 și 15 decembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 

avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 12 decembrie 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), Șoldan Gheorghe (PSD), 

Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 

(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – 

înlocuit de doamna deputat Vecerdi Cristina-Agnes (PNL), Rasaliu Marian-Iulian 

(PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul 

deputat Stroe Ionuț Marian (PNL) – deplasare. 

 

 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

                 Biró Rozália-Ibolya                                      Albișteanu Mihail�


