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SINTEZA 

lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 19 şi 21 mai 2015 

 

În zilele de 19 şi 21 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
şedinţelor cu următoarea ordine de zi: 

Marţi 21 mai, ora 10.00 – Salonul Alb 

 Şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului pentru audierea 
unor candidaţi propuşi pentru acreditare în calitate de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României  

 Întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a Parlamentului 
Republicii Bulgaria, conduse de doamna Dzhema Grozdanova, preşedintele 
acesteia.  

Joi, 21 mai, ora 10.00 – Sala Comisiei 

 Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor 
Ministerului Justiţiei şi ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte – PL-x 377/2015. 

În cadrul şedinţei comune cu Comisia pentru politică externă a Senatului au fost 
audiate persoanele propuse a fi acreditate în calitate de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României.  

Domnul Cristian George MAIOR a primit aviz favorabil pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite ale Americii, domnul 
Emil HUREZEANU a primit aviz favorabil pentru postul de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României în Republica Federală Germania, domnul Ion JINGA a primit 

adi.mares
Original



aviz favorabil pentru postul de Reprezentant permanent pe lângă Oficiul ONU la New 
York şi domnul Iulian BUGA a primit aviz favorabil pentru postul de ambasador 
extraordinar şi  plenipotenţiar al României în Regatul Suediei. 

În cadrul întrevederii cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a Parlamentului 
Republicii Bulgaria, s-au menţionat relaţiile bilaterale foarte bune şi necesitatea intensificării 
şi consolidării cooperării dintre cele două ţări, s-a subliniat rolul foarte important al diplomaţiei 
parlamentare în atingerea dezideratelor comune în plan european, aderarea la Spaţiul 
Schengen, până la finalul acestui an, fiind prioritatea absolută a celor două părţi. 

S-a lansat propunerea de a prelua modelul guvernamental de reuniuni în format 
trilateral România-Bulgaria-Serbia şi la nivel parlamentar ca modalitate eficientă de 
cooperare. 

Joi, 21 mai a.c., membrii Comisiei au dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi, proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi 
ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte – PL-x 377/2015. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 

La şedinţa Comisiei din 19 mai a.c., au fost prezenţi 19 membri ai Comisiei: Borbély 
László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (Dem. Pop.), Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR),  
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru Lucian (PNL), Mitrea 
Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD),  Victor-Viorel Ponta (PSD, înlocuit de dnul Marica 
Petru Sorin), Rizea Cristian (PSD) şi Sava Andrei-Valentin (PSD). 

Au fost absenţi: Anastase Roberta Alma (PNL, concediu), Comşa Cornel-George 
(neafiliat) şi Stroe Ionuţ – Marian (PNL) - deplasare. 

La şedinţa Comisiei din 21 mai a.c., au fost prezenţi 18 membri ai Comisiei: Borbély 
László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (Dem. Pop.), Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR),  
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Marian Ion Cristinel (Dem. Pop.), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD),  Rizea Cristian (PSD). 

Au fost absenţi: Anastase Roberta Alma (PNL, concediu), Comşa Cornel-George 
(neafiliat) şi Victor-Viorel Ponta (PSD, Prim-ministru), Sava Andrei-Valentin (PSD) şi Stroe 
Ionuţ – Marian (PNL) - deplasare. 

 

          Preşedinte,                    Secretar, 

 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 


