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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ                                       Bucureşti, 09 februarie 2023 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 06 – 09 februarie 2023 

 

În perioada 06 – 09 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Miercuri, 08 februarie 2023, ora 13.00, sala Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea inițiativei legislative - PLx 5/2023 – 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 

Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Praga, la 29 

august 2022 

În ziua de 08 februarie 2023, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 

pentru dezbaterea inițiativei aflată pe ordinea de zi.  

Doamna Janina Sitaru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și domnul 

Florin Bucur, reprezentantul Ministerului Apărării Naționale au susținut că Acordul conține 

prevederi referitoare la scop, autoritățile competente ale părților, domenii de cooperare și 

formele acesteia, înțelegeri de aplicare, planul anual de cooperare, puncte de contact, 

protecția informațiilor clasificate schimbate, aspecte financiare, soluționarea disputelor. 

Principalele domenii de cooperare în domeniul apărării prevăzute în acord sunt: 

managementul și planificarea apărării, pregătirea personalului militar și civil, organizarea 

georgiana.lesan
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Forțelor Armate și sistemul de mobilizare, controlul armamentelor și dezarmare, aspecte 

financiare militare, activități economico-militare și tehnico-științifice, geografie și 

topogeodezie, controlul poluării și probleme de mediu, medicină militară și securitate 

cibernetică. 

În urma prezentării realizate de către cei doi invitați, și a dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 

– PLx 5/2023. 

În zilele de 06, 07 și 09 februarie 2023, membrii Comisiei pentru politică externă 

au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 08 februarie 2023 şi-au înregistrat prezenţa, un 

număr de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 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). A fost 

absent domnul deputat Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

                 Biró Rozália-Ibolya                                      Albișteanu Mihail�


