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Procesul Verbal 

   al lucrărilor Comisiei din zilele de 30, 31 martie  și 1 aprilie 2021  

 

 Şedinţa comună a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia pentru românii de pretutindeni din 

Senat și Comisiile pentru politică externă din Senat şi Camera Deputaţilor s-a 

desfăşurat în regim mixt, cu prezenţa fizică a membrilor comisiilor, și în regim online, 

în data de 30 martie 2021, începând cu orele 13,00, la sala “Avram Iancu”. 

 Comisiile reunite au audiat candidaţii propuşi de Ministerul Afacerilor Externe 

pentru posturile de ambasadori pe următorii domni și doamne: 

• Bogdan Mazuru -Confederaţia Elveţiană, Principatul Liechtenstein 

• Radu Octavian Dobre -Republica Irak 

• Dragoş Viorel Ţigău - Republica Kenya, Republica Uganda, Republica Burundi, 

Republica Unită a Tanzaniei, Republica Rwanda 

• Theodor-Cosmin Onisii-Republica Polonă 

• Călin Fabian -Republica Slovacă 

• Călin Stoica -Republica Estonia 

• Monica-Mihaela Ştirbu-Republica Federativă a Braziliei, Republica Surinam, 

Republica Cooperatistă Guyana 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Titus Corlăţean, 

preşedintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, alternativ cu 

doamna Rozália-Ibolya Biró, preşedintele Comisiei pentru politică externă din Camera 

Deputaților. 

 Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, Secretar de Stat, domnul Bogdan 

Filip, Director General, Departamentul pentru Relații Interinstituționale și Proiecte, 

domnul Alexandru Răzvan Huza, Director, Direcția pentru Carieră Diplomatică, 

doamna Eliana Fabiola Stoi, Șef birou, Unitatea pentru Relații Interinstituționale și 

domnul Pietro Pavoni, consilier, Unitatea pentru Relații Interinstituționale.  

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Confederaţia Elveţiană și 
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Principatul Liechtenstein a fost domnul Bogdan Mazuru. În urma audierilor, comisiile 

reunite au avizat favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind 

acreditarea domnului Bogdan Mazuru, în calitate de ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar al României în Confederaţia Elveţiană, Principatul Liechtenstein, cu 

unanimitate de voturi. 

 A doua propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Irak a 

fost domnul Radu Octavian Dobre. În urma audierilor, comisiile reunite au avizat 

favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului 

Radu Octavian Dobre în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

României în Republica Irak, cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile reunite, în urma audierilor, au avizat favorabil, în unanimitate, 

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Dragoş 

Viorel Ţigău, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Republica Kenya, Republica Uganda, Republica Burundi, Republica Unită a 

Tanzaniei, Republica Rwanda.   

 A patra propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Polonă 

a fost domnul Theodor-Cosmin Onisii. În urma audierilor, comisiile reunite au avizat 

favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului 

Theodor-Cosmin Onisii în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

României în Republica Polonă, cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile reunite, în urma audierilor, au avizat favorabil, în unanimitate, 

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Călin 

Fabian, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Republica Slovacă. 

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Estonia a fost 

domnul Călin Stoica. Comisiile reunite, în urma audierilor, au avizat favorabil 

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Călin Stoica, 

în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 

Estonia, cu unanimitate de voturi. 

 A șaptea și ultima propunere, în această ședință, a Ministerului Afacerilor 

Externe privind acreditarea în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

României în Republica Federativă a Braziliei, Republica Surinam, Republica 

Cooperatistă Guyana a fost doamna Monica-Mihaela Ştirbu. În urma audierilor, 

comisiile reunite au avizat favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe 

privind acreditarea doamnei Monica-Mihaela Ştirbu în calitate de ambasador 

extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Federativă a Braziliei, 

Republica Surinam, Republica Cooperatistă Guyana, cu unanimitate de voturi. 

 Domnul Călin Stoica și doamna Monica-Mihaela Știrbu au participat la audieri, 

în sistem videoconferință. 
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 În cadrul ședinței, au luat cuvântul din partea Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor din Camera Deputaților, următorii domni deputați: Gigel-

Sorinel Știrbu, Valentin-Ilie Făgărășian, Natalia-Elena Intotero. 

 La şedinţa Comisiei din data de 30 martie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic 

și online, un număr de 12  deputaţi:  Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian 

Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), 

Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-

Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif 

Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi 

Boris (AUR). 

 

 

 În ziua de 31 martie a.c., începînd cu ora 14.00, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările în sedința în sistem mixt, cu 

participarea Doamnei Oana Ursache, Secretar de Stat -Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni (DRP) și a domnnului Radu Cosma – director în cadrul DRP.  Tema 

întâlnirii de lucru a fost: prezentarea ansamblului problemelor cu care se confruntă 

comunitățile de români din afara granitelor și  identificarea de soluții legislative pentru 

rezolvarea acestora. 

 La debutul ședinței, a luat cuvântul domnul Președinte Gigel – Sorinel Știrbu: a 

prezentat doamnei Oana Ursache membrii comisiei și a rugat-o să prezinte domana 

secretar de stat prioritățile mandatului, măsurile și prioritățile Departamentului Român 

de Pretutindeni. Propunerile DRP enumerate au fost: modificări și completări 

legislative în domeniul muncii, în ceea ce privește actele de identitate ale cetățenilor 

români cu domiciliul în străinătate, recunoașterea studiilor și simplificarea procedurii 

de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate de către Ministerul Educației și 

Cercetării, necesitatea unor intervenții pe Legea nr 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, în sensul reducerii birocrației, completarea Legii nr 

321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a 

organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de 

utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

pentru această activitate, schimbarea denumirii Muzeului on-line al Diasporei 

 Dl. Deputat Gigel-Sorinel Știrbu și doamna deputat Natalia-Elena Intotero au 

propus formarea unui grup de lucru între membrii comisiei și DRP pentru actualizarea 

legislației. Au mai luat cuvântul: dl deputat Valentin Ilie Făgărășian, dl deputat Ştefan-

Iulian Lőrincz, dl deputat Andrei Daniel Gheorghe care au asigurat tot sprijinul pentru 

implementarea soluțiilor legislative necesare. 

 La şedinţa Comisiei din data de 31 martie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic 

și online, un număr de 12  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-

Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz 

Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-Elena 

(PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif 
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Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi 

Boris (AUR). 

 

  

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 1 aprilie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. La şedinţa Comisiei din 

data de 1 aprilie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un număr de 12  

deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu 

Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), 

Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian 

(PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure 

Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). 

 

 

                 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


