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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 16 iunie 2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 14 – 16 iunie 2022 

 

În perioada 14 - 16 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

Miercuri, 15 iunie 2022, ora 09.30, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor proiecte de Lege:  
Plx 305/2022 - Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire 
la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României; 

PLx 326/2022 - Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre.  

În ziua de 15 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 
pentru dezbaterea și avizarea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce privește Plx 305/2022, domnul Albert Boboc a menționat că prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență 
umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 
proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea 
unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, au fost reglementate drepturile cetățenilor 
ucraineni și a resortisanților țărilor terțe aflați în situații deosebite care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina și intră în România. 

Potrivit celor două ordonanțe, cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României 
și care nu solicită o formă de protecție conform Legii nr 122/2006 privind azilul în România, 
pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare și li se prelungește dreptul de ședere în 
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scop de muncă fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în 
muncă. 

Totodată, la nivel european a fost adoptată Decizia de punere în aplicare (UE) 
2022/382 a Consiliului, de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate 
din Ucraina, care are drept efect introducerea unei protecții temporare. 

Având în vedere cele comunicate mai sus, invitatul a subliniat că Guvernul nu susține 
respectiva propunere legislativă.  

În urma prezentării realizate de domnul Albert Boboc, consilier juridic, Inspectoratul 
general pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative 
- Plx 305/2022. 

Referitor la PLx 326/2022, întrucât invitatul din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, desemnat să susțină punctul de vedere al Guvernului pentru acest proiect de Lege, 
nu a putut fi prezent la ședință, membrii Comisiei au hotărât amânarea proiectului de Lege. 

În zilele de 14 și 16 iunie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 15 iunie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un număr 
de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-
Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe 
Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-
Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Toda 
Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul deputat Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL). 

În zilele de 14 și 16 iunie 2022 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), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD).  
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                      Vicepreşedinte,                  Secretar, 

 

            Carmen-Ileana Mihălcescu                                    Mihail Albișteanu 
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