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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 9 – 11 februarie 2021 
 

În perioada 9 – 11 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

PLx 1/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 
PLx 40/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului 
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în 
materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul 
României; 
PLx 56/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a 
României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării civile 
a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

În data de 9 februarie 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. 

În urma prezentării făcute de invitați şi a dezbaterilor, membrii 
Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a celor trei proiecte de Lege. 
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Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, 
Secretar de Stat și din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Anca 
Marin, consilier juridic, Inspectoratul General pentru imigrări.  

În zilele de 10 și 11 februarie 2021 , membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual. 

La şedinţa Comisiei din data de 9 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, atât fizic cât și online, un număr de 12  deputaţi: Biró Rozália-
Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), 
Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța USR 
PLUS) – înlocuit de domnul Fălcoi Nicu (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul deputat Gál Károly 
(UDMR). 

În zilele de 10 și 11 februarie 2021  şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache 
Daniel (PSD). 

 

 
 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                 Stroe Ionuț Marian 
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