Parlamentul României
Camera Deputaților
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ
Bucureşti, 07 octombrie 2021
SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din zilele de 06 și 07 octombrie 2021
În zilele de 06 și 07 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 353/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
PLx 365/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
În ziua de 06 octombrie 2021, 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.
Ca urmare a prezentării realizate de doamna Daniela Grigore Gîtman,
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 - Plx 353/2021.
În ceea ce privește PLx 365/2021, în urma prezentării susținute de
doamna Monica Patrichi, șef serviciu, Direcția de transport naval din cadrul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a dezbaterilor, membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de
Lege.
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În ziua de 07 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru politică
externă au avut studiu individual.
La şedinţa Comisiei din data de 06 octombrie 2021 şi-au înregistrat
prezenţa, fizic și online, un număr de 12 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 (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL),
Tudorache Daniel (PSD).
În ziua de 07 octombrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online,
un număr de 12 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
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel
(PSD).

Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Stroe Ionuț-Marian
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