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4c-21/138/31.03.2021 

Procesul Verbal 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 martie 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 ziua de 23 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 în: Republica Azerbaidjan, Republica Algeriană 

Democratică, Republica Africa de Sud, Republica Cuba, Republica Kazahstan, 

Regatul Norvegiei. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Titus Corlăţean, 

preşedintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României. 

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Azerbaidjan a fost 

domnul Vasile Soare. În urma audierilor, comisiile reunite au avizat favorabil 

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Vasile Soare, 

în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 

Azerbaidjan cu unanimitate de voturi. 

 A doua propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 

Algeriană Democratică și Populară, Republica Niger, Republica Ciad a fost domnul 

Gruia Otiliu Jacotă. În urma audierilor, comisiile reunite au avizat favorabil propunerea 

Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Gruia Otiliu Jacotă în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 
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Algeriană Democratică și Populară, Republica Niger, Republica Ciad, cu unanimitate 

de voturi. 

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

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea doamnei Monica 

Cecilia Sitaru, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Republica Africa de Sud, Republica Namibia, Republica Botswana, Regatul Lesotho, 

Republica Mozambic, Republica Zambia, Regatul Eswatini, Republica Seychelles, 

Republica Madagascar, Uniunea Comorelor, Republica Mauritius. 

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

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea doamnei Theodora 

Magdalena Mircea, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României  

în Republica Cuba, Antigua și Barbuda, Comunitatea Bahamas, Barbados, 

Commonwealth Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Federația Saint Kitts și Nevis, 

Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Republica Trinidad și Tabaco. 

 A cincea propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 

Kazahstan, Republica Tadjikistan, Republica Kârgâză a fost doamna Mădălina Lupu. 

În urma audierilor, comisiile reunite au avizat favorabil propunerea Ministerului 

Afacerilor Externe privind acreditarea doamnei Mădălina Lupu în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Kazahstan, 

Republica Tadjikistan, Republica Kârgâză, cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Norvegiei a fost 

domnul Marius Cristian Bădescu. Comisiile reunite, în urma audierilor, au avizat 

favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului 

Marius Cristian Bădescu, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

României în Regatul Norvegiei, cu unanimitate de voturi.  

 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.  

 La şedinţa Comisiei din data de 23 martie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic 

și online, un număr de 11  deputaţi:  Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian 
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Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), 

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

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

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

 

 

 În ziua de 24 martie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

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

având tema: prezentarea ansamblului problemelor cu care se confruntă comunitățile de 

români și  oficiilor consulare din Regatul Spaniei, și  identificarea de soluții legislative 

pentru rezolvarea acestora și la care au participat: membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaților, ai Comisiei 

pentru Românii de Pretutindeni din Senat, Excelența Sa, Doamna Gabriela Dancău, 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Spaniei și consulii 

generali din Regatul Spaniei. În deschiderea reuniunii, amb. Gabriela Dancău a trecut 

în revistă acțiunile pe care misiunea diplomatică le-a întreprins în vederea rezolvării 

problemelor cu care s-a confruntat comunitatea de români din Spania în perioada 

scursă de la debutul pandemiei COVID19 și a subliniat că pentru gestionarea 

problematicii comunității de români - pilon de bază al acțiunii diplomatice în Regatul 

Spaniei, sprijinul autorității legislative cu expertiză în domeniul românilor de 

pretutindeni este decisiv în vederea creșterii eficienței acțiunii ambasadei în favoarea 

acestora. Președintele Comisiei pentru comunitățile din afara granitelor țăriidin 

Camera Deputaților, Gigel - Sorinel Știrbu, a subliniat că, în această perioadă de criză,  

românii din străinătate se concentrează pe aspectele consulare, rețeaua diplomatică a 

României fiind sub o presiune constantă. A apreciat în mod deosebit activitatea 

misiunilor diplomatice din Spania, subliniind că este necesar ca realitățile și 

problemele cu care se confruntă reprezentanții diplomatici ai României să fie mai bine 

cunoscute, exprimând disponibilitatea de a contribui la ameliorarea situației cu care se 

confruntă aceștia. S-a referit la necesitatea conservării limbii și culturii în rândul tinerei 

generații de români din străinătate, în condițiile în care majoritatea tinerilor nu doresc 
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să se reîntoarcă în țară, mulți fiind născuți și formați educațional sau profesional în 

Spania. Au mai luat cuvântul la această ședință: domnul deputat Valentin-Ilie 

Făgărășian,  domnul deputat Ştefan-Iulian Lőrincz, doamna deputat Simina-Geanina-

Daniela Tulbure și domnii senatori: Viorel-Riceard Badea, Radu Mihail, Mihail 

Genoiu care au declarat că vor avea în vedere sprijinirea rezolvării tuturor problemelor 

ridicate de reprezentanții MD/OC și au solicitat un inventar detaliat al acestor aspecte, 

în vederea unor intervenții de sprijin imediate, care se vor concretiza în inițiative 

legislative.  

 La şedinţa Comisiei din data de 24 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). 

 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 25 martie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

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

data de 25 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). 

 

                 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


