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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 22-24 martie 2022 

 

  

 

 În ziua de 22 martie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: Audierea 

următoarelor persoane propuse pentru funcția de ambasador extraordinar și 

plenipotențiar al României: 

• Nicușor Daniel Tănase -Statul Qatar 

• Florin Marius Tacu- Sultanatul Oman 

• Octavian-Bogdan Badica- Emiratele Arabe Unite 

• Ion Naval- Turkmenistan 

 În data de 22 martie 2022, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării din Camera Deputaților, Comisiei pentru Românii de Pretutindeni 

din Senat și ai  Comisiilor reunite pentru politică externă ale Camerei Deputaților și 

Senatului s-au întrunit fizic pentru audierea candidaților propuși de Ministerul 

Afacerilor Externe, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României 

în străinătate, la sala ”Avram Iancu”, începând cu ora 15,00. 
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 În urma prezentării obiectivelor de mandat și în urma răspunsurilor la întrebările 

membrilor celor patru Comisii, toți candidații au primit aviz favorabil. 

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

Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru, Secretar de Stat, doamna Eliana Fabiola 

Stoi, Șef birou, Unitatea pentru Relații Interinstituționale, Ruxandra Ivan, consilier, 

Unitatea pentru Relații Interinstituționale, Madalina Murariu,  Director General 

Resurse Umane și domnul Pietro Pavoni, consilier, Unitatea pentru Relații 

Interinstituționale.  

 La şedinţa Comisiei din data de 22 martie 2022 şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 11  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  

Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian 

(USR PLUS), Hărătău Elena Carmen (care l-a înlocuit pe Gheorghe Andrei Daniel) 

(PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-

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

Boris (AUR). La lucrările comisiei a absentat dl deputat Rusu Daniel Gheorghe (AUR). 

 

 În datele de 23 și 24 martie, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual (documentare și consultare) asupra proiectelor de acte normative aflate pe 

agenda de lucru a Comisiei.   

 

               

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

 


