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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 24 februarie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 22 - 24 februarie 2022 

 

În perioada 22 - 24 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 16/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în 
domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 
aprilie 2021, la Amman; 

PLx 45/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021. 

        În ziua de 23 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectelor 
de Lege aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce privește PLx 16/2022, în urma prezentării susținute de 
domnul Cătălin Necula, director general în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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În urma prezentării realizate de domnul Adrian Iordache, șef serviciu al 
Centrului Național pentru recunoaștere și echivalare a diplomelor din cadrul 
Ministerului Educației și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - Plx 
45/2022. 

În zilele de 22 și 24 februarie 2022, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

În ziua de 22 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 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 (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent 
domnul deputat Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare. 

La şedința Comisiei din ziua de 23 februarie 2022 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), 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 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD). A fost absent domnul deputat Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare. 

În ziua de 24 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe 
Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Furtună Mirela (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Cristea Andi-
Lucian (PSD) – deplasare și domnul Barna Ilie-Dan (USR) – deplasare. 
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                Ionuț-Marian Stroe 
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