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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 19 mai 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 16 - 19 mai 2022 

 

În perioada 16 - 19 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

Joi, 19 mai 2022, ora 09.00, dezbaterea și avizarea următorului proiect de 
Lege: PLx 247/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, 
semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022. 

      În ziua de 19 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

 Domnul general a susținut că acordul a fost semnat, pentru partea română, de 
secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, doamna 
Simona Cojocaru, și cuprinde prevederi referitoare la domeniile pregătirii şi educaţiei 
militare, a schimbului de informaţii, transferului de tehnologie, cercetare şi dezvoltare; în 
domeniul telecomunicaţiilor, serviciilor medicale, industriei de apărare, al istoriei militare, 
al activităţilor culturale etc; înfiinţarea Comitetului militar mixt, cu scopul de a dezvolta 
cooperarea militară, protecția informațiilor clasificate, precum și modul de soluţionare a 
divergenţelor. 

În urma prezentării realizate de domnul general Valeriu Roșu, locțiitor al secretarului 
de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - PLx 
247/2022. 

În zilele de 16, 17 și 18 mai 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual.  
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Conform cu originalul
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La şedinţa Comisiei din data de 19 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un număr 
de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-
Lucian (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), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel 
(PSD). Au fost absenți următorii deputați: Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD) – deplasare 
și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

În zilele de 16 și 17 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 deputaţi: 
Ardelean Ben-Oni (PNL), 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, Cristea Andi-Lucian (PSD) – deplasare și 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD) - deplasare. 

În ziua de 18 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi: 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (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 și Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD) - deplasare. 
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
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