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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 24 noiembrie 2022 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 21 – 24 noiembrie 2022 

 

În perioada 21 – 24 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 22 noiembrie 2022, ora 14.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea inițiativei JOIN(2022)53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU Planul de acţiune pentru tineret în cadrul 
acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 Promovarea participării şi a 
capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare 
durabilă, egalitate şi pace 

 

 Dezbaterea și adoptarea textului proiectului de Declarație a Parlamentului 
României referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932-
1933 din Ucraina, Holodomor 

În ziua de 22 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea documentelor înscrise pe ordinea de zi. 

Referitor la JOIN(2022)53,  în urma prezentării realizate de doamna Kacso-Doboly 
Izabella-Maria, secretar de stat în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de 
șanse, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea 
unei opinii favorabile pentru inițiativa nelegislativă. 

În ceea ce privește proiectul de Declarație a Parlamentului României 
referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932-1933 din Ucraina, 

georgiana.lesan
Conform cu originalul
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Holodomor, în urma susținerii, de către domnul Iulian Fota, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, punctului de vedere al ministerului asupra textului 
Declarației, a consultărilor cu Comisia pentru politică externă din Senatul României și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea textului 
final al Declarației și înaintarea lui către Birourile Permanente Reunite în vederea 
introducerii pe ordinea de zi a Plenului Comun din data de 23 noiembrie 2022. 

În zilele de 21, 23 și 24 noiembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 22 noiembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Toda 
Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: 
Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

 

                 Biró Rozália-Ibolya                                     Albișteanu Mihail�
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