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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 12-15 decembrie 2022 

 

 În ziua de 12 decembrie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 -dezbaterea si avizarea asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023, 

PL-x 756/2022 (Aviz comun pentru Comisiile de Buget) 

  -Ministerul Afacerilor Externe (anexa 3/14) 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaților, Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senat și ai  

Comisiilor reunite pentru politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului s-au 

întrunit fizic, pentru avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023, la sala 

”Nicolae Iorga”, începând cu ora 12,00. 

 Lucrările  au  fost  conduse  de către doamna deputat Rozália-Ibolya Biró, 

preşedintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților.  

 Prezentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2023  a fost 

făcută de către doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, care a precizat următoarele: ”Conform Programului de Guvernare 2021-2024, 

politica externă a României va continua să fie una predictibilă, coerentă, de consens 

național, axată pe îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate în plan extern, 
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pe promovarea și apărarea obiectivelor și intereselor naționale, va deservi în mod direct 

și eficient interesele cetățenilor români și va contribui la bunăstarea și securitatea 

acestora.” 

 Doamna președinte a precizat că au fost depuse 4 amendamente din partea 

Grupurilor parlamentare reunite USR, un amendament din partea Grupurilor 

parlamentare reunite PNL, un amendament din partea Grupului de Neafiliați,  și 16 

amendamente din partea Partidului AUR pe anexa 3/14-Ministerul Afacerilor Externe 

a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023, PL-x 756/2022, amendamente care 

au fost adoptate , cu majoritate de voturi. 

 Doamna doamna deputat Rozália-Ibolya Biró a supus la vot un aviz favorabil 

pentru bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu 21 de amendamente admise. În urma 

examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), 

să avizeze favorabil bugetul Ministerului Afacerilor Externe (Anexa 3/14), cu 

amendamentele admise. 

Din partea Guvernului, au mai participat la ședința comisiei domnul Bogdan 

Moisii, secretar general adjunct în cadrul MAE, și doamna Mariana Dudaș, șef serviciu 

în cadrul Ministerului Finanțelor. 

La şedinţa Comisiei din data de 12 decembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, 

fizic și online, un număr de 10 deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian 

Valentin-Ilie (PNL),  Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Volosatîi Boris (AUR),  Lőrincz 

Ştefan-Iulian (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD),  

Roșca Mircea (PNL), Rusu Daniel Gheorghe (neafiliat), Șișcu George (PNL). Au 

absentat următorii domni deputați:  Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Rodeanu Bogdan-

Ionel (USR),Tulbure Simina-Geanina-Daniela (neafiliată). 

În datele de 13 si 15 decembrie a.c., lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual (documentare și consultare) asupra proiectelor de acte normative 

aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   

       

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 


