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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 27 octombrie 2022 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 24 – 27 octombrie 2022 

 

În perioada 24 – 27 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Luni, 24 octombrie 2022, ora 16.30, sala de ședințe a Comisiei 

 Întrevederea membrilor Comisiilor reunite de politică externă ale Parlamentului cu 
delegația Grupului parlamentar de prietenie cu România din Parlamentul Republicii 
Indonezia 

Marți, 25 octombrie 2022, ora 14.00, sala Avram Iancu 

 Ședința Comisiilor reunite pentru politică externă și pentru comunitățile de români 
din afara granițelor țării, pentru audierea următorilor candidați propuși pentru funcția 
de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate: 

 Alexandru Mihai Grădinar – Republica Slovenia; 
 Anton Niculescu – Regatul Danemarcei și Republica Islanda 

 
Miercuri, 26 octombrie 2022, ora 12.15, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind 
instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate 

PLx 612/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la 
Varşovia, la 3 martie 2022 

 Diverse 

georgiana.lesan
Conform cu originalul
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În ziua de 25 octombrie 2022, membrii Comisiilor reunite pentru politică externă și 
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării ale Camerei Deputaților și Senatului, 
s-au întrunit pentru audierea candidaților propuși de Ministerul Afacerilor Externe, în funcția 
de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate. 

În urma prezentării obiectivelor de mandat și a răspunsurilor la întrebările membrilor 
celor patru Comisii, cei doi candidați au primit aviz favorabil. 

Au participat la ședința Comisiei, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru, secretar de stat, doamna Mădălina Morariu, 
director general, Departamentul Resurse Umane și doamna Eliana Fabiola Stoi, șef birou, 
Unitatea pentru Relații Interinstituționale.  

În ziua de 26 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

La începutul ședinței, domnul Andi Lucian Cristea, vicepreședintele Comisiei, a supus 
votului modificarea ordinii de zi prin introducerea pe prima poziție a proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate - PLx 264/2017, proiect cu care Comisia a fost sesizată pentru 
raport comun împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. 

În urma prezentării susținute de domnul Gheorghe Florin Cârciu, secretar de stat în 
cadrul Departamentului pentru românii de pretutindeni, și a dezbaterilor, membrii Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui Raport preliminar de adoptare, cu 
amendamente admise, și transmiterea acestuia către Comisia pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării. 

Referitor la PLx 612/2022,  în urma prezentării realizate de domnul Mihai Costea, 
director, Direcția relația cu Parlamentul și de domnul Adrian Gavril Bolojan, consilier de 
specialitate pe industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei, și a dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de Lege. 

La capitolul Diverse, membrii Comisiei au luat notă de decizia Grupului parlamentar 
al Partidului Social Democrat (PSD) privind desemnarea domnului Șoldan Gheorghe în 
funcția de vicepreședinte al Comisiei și au votat, în unanimitate, nominalizarea menționată. 

În zilele de 24 și 27 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 25 octombrie 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), Balan Ioan (PNL) – înlocuit de domnul deputat Căuș Vasile (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL) – înlocuit de domnul deputat Giugea Nicolae (PNL), Șoldan Gheorghe 
(PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii 
deputați: Furtună Mirela (PSD) și Rasaliu Marian-Iulian (PSD). 
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La şedinţa Comisiei din data de 26 octombrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 12 deputaţi: 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), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu 
Marian-Iulian (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR) – deplasare, Furtună Mirela (PSD) și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

                          Preşedinte,                      Secretar, 

 

                    Biró Rozália-Ibolya                                   Mihail Albișteanu 


