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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 30 septembrie 2021 

 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 28 - 30 septembrie 2021 

 

În perioada 28 - 30 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege:  
 

PLx 343/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale 
pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de 
prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017. 
 

        În ziua de 28 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea 
proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Bogdan Filip, director 
general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a domnului Dan Negoiță, 
consilier în cadrul Ministerului Finanțelor și a dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
- Plx 343/2021. 

În zilele de 29 și 30 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru 
politică externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 28 septembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



2 
 

(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD). A fost absent domnul deputat Cristea Andi-Lucian (PSD). 

În zilele de 29 și 30 septembrie 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,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
 
 
 
 
 
 


