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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  
 
 

Bucureşti, 16 decembrie 2021 

 

 

PROCES VERBAL   
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 14 - 16 decembrie 2021 
 

     În perioada 14 - 16 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Joi, 16 decembrie 2021, ora 10.00 - audierea următoarelor 
persoane propuse pentru funcția de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al României: 
 Gabriela Dancău – Republica Italiană, Republica Malta și Republica San 

Marino; 
 George Gabriel Bologan – Regatul Spaniei; 
 Stelian Stoian – Misiunea Permanentă a României pe lângă 

organizațiile internaționale de la Viena. 

În ziua de 16 decembrie 2021, membrii Comisiilor pentru politică externă 
şi cei ai Comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului s-au întrunit, în şedinţă comună, în format hibrid, pentru audierea 
persoanelor propuse pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
României în străinătate. 

În urma propunerilor avansate privind modul de desfășurare a audierii, s-a 
decis ca aceasta să aibă două părți, prima fiind alocată prezentării de către 
candidați a priorităților de mandat, iar a doua parte a ședinței comune să fie 
alocată unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, iar votul să fie deschis. 

Doamna Gabriela Dancău a declarat că mandatul pe care și-l propune este 
structurat pe următoarele linii prioritare de acțiune: 

 La nivel politic 

georgiana.lesan
Conform cu originalul
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 Un Parteneriat Strategic Consolidat dinamic și pragmatic  

Un Parteneriat Strategic Consolidat dinamic trebuie să producă rezultate 
concrete și beneficii vizibile, iar pentru ca acesta să-și atingă scopurile, trebuie 
urmărită maximizarea oportunitătilor de cooperare în acest cadru, inclusiv prin 
intensificarea dialogului la nivel înalt. 

Relaţia de Parteneriat Strategic s-a dezvoltat, până în prezent, pe 
dimensiunile de securitate și apărare, afaceri interne, justiţie, muncă și afaceri 
sociale, transporturi și infrastructură, dezvoltare regională și utilizare de fonduri 
europene, precum și limbă, cultură. Este momentul pentru a dinamiza, mai mult, 
relaţia pe palierul economic, toate eforturile din perioada următoare urmând a fi 
canalizate spre acest obiectiv, cu accent pe fructificarea oportunităților oferite prin 
PNRR. De asemnea, se va urmări inițierea unui dialog sectorial, inclusiv în domenii 
noi ca digitalizarea, securitatea cibernetică și economia ”verde”. 

Dialogul politic bilateral poate fi întărit prin realizarea unor întâlniri la cel 
mai înalt nivel, atât în România, cât şi în Italia, pe parcursul anului 2022, anul în 
care se va aniversa un sfert de secol de la semnarea Parteneriatului Strategic. 
Demersurile pentru organizarea celui de-al treilea Summit bilateral romano-italian 
vor fi reluate pe lângă viitorul executiv de la Roma, pe măsură ce opțiunile politice 
interne în Italia se decantează, în special după alegerea președintelui Republicii de 
către Parlamentul italian.  

Nu trebuie ignorat nici potențialul cooperării între autoritățile regionale și 
locale din țările noastre, având în vedere că, din colaborarea între aceste nivele 
ale administrației publice, pot izvorî sinergii noi și dinamice, cu rezultate pozitive 
atât la nivel economic, cât și cultural și societal. 

 Consolidarea cooperării în context UE şi NATO 

Încă de la inceputul mandatului voi genera un schimb de opinii pe 
principalele teme aflate, în prezent, în dezbatere la nivel european și transformarea 
în oportunități de interes reciproc a provocărilor pandemiei, atât în domeniul 
sanitar, cât și economic, a crizei prețurilor la energie în condițiile tranziției 
climatice, precum și a crizei lanțurilor de distribuție și aprovizionare.  

În dialogul politic, voi reafirma ca România va menţine abordarea strategică, 
ambiţioasă, pe termen lung, care să asigure dezvoltarea relaţiilor UE cu vecinii, de 
o manieră diferenţiată şi care să răspundă intereselor şi nevoilor noastre şi 
aspiraţiilor partenerilor, fiind necesară menţinerea unui interes special al UE asupra 
vecinătăţii estice, în contextul în care presiunea crizei refugiaţilor concentrează 
atenţia pe acest subiect, mai ales în lumina crizei actuale de la granița dintre 
Belarus și Polonia.  

O succintă listare a unor teme de interes manifest pentru aprofundarea 
dialogului şi a cooperării în sfera securității, cu precădere în cadrul NATO, ar trebui 
să cuprindă fără îndoială:  

- coordonarea pentru combaterea terorismului - cooperarea în cadrul NATO 
(ex. participarea la măsuri de asigurare a securității comune, implicarea celor două 
state în cadrul sistemului de apărare antirachetă), situaţia din Orientul Mijlociu şi 
Africa de Nord (Siria, Libia etc.); trebuie să ținem cont de sensibilitatea crescută a 
autorităților și a populației italiene cu privire la criza din Libia, țară aflată în 
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imediata vecinătate a Italiei, sursă constantă de migranți și areal de manifestare 
a intereselor economice italiene, mai ales în domeniul energetic.;  

-    întărirea cooperării cu conducerea Colegiului de Apărare NATO, principala 
instituție academică a Alianței, care are sediul la Roma;  

- susţinerea Republicii Moldova în parcursul său de apropiere de UE;  

- aprofundarea şi intensificarea cooperării bilaterale în domeniile: securitate 
şi apărare. 

 La nivel economic: 

Obiectivul principal care va fi urmărit este dezvoltarea, aprofundarea şi 
diversificarea relaţiilor economice. În condiţiile în care alte zone ale lumii (inclusiv 
chiar din vecinătate – Estul Europei, Orientul Mijlociu), sunt instabile şi sunt 
afectate de crize de origine diversă, cu efecte inclusiv de ordin economic (pentru 
cele care nu sunt, în principal, economice), parteneriatul economic româno- italian 
ar putea creşte în importanță.  

 La nivelul Comunității românești: 

Este importantă aprofundarea si diversificarea dialogului cu reprezentanţii 
comunităţii româneşti, cu scopul dezvoltării unei relaţii de cooperare permanentă 
şi constructivă. Situaţia comunităţii româneşti va fi menţinută constant în atenţia 
autorităţilor, inclusiv prin evidenţierea contribuţiei sale pozitive în cadrul societăţii 
şi economiei italiene.  

Obiectivele pe care le voi urmări în relaţia cu comunitatea românească vor 
viza, în special, păstrarea identităţii naţionale (factor de relevanţă sporită în 
menţinerea unei punţi de legătură între comunitate şi ţară), sporirea vizibilităţii 
profilului identitar al comunităţilor româneşti (prin sprijinirea proiectelor 
asociaţiilor româneşti), în paralel, cu consolidarea mediului asociativ (cu 
încurajarea contactelor dintre mediile de afaceri din România şi din Italia, precum 
și atragerea în România a modelelor de afaceri de succes, din Italia).  

 La nivelul Culturii și educației: 

Este foarte importantă dezvoltarea unei colaborări strânse cu Accademia di 
Romania din Roma și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la 
Veneția in scopul organizării de evenimente culturale prin care România să aibă o 
prezență susținută în mediul cultural italian. 

 În prezentarea mandatului său, domnul George Gabriel Bologan a 
susținut că România și Regatul Spaniei au relații excelente caracterizate ca 
„Parteneriat Strategic”, marcate prin dialog frecvent și substanțial și o abordare 
constructivă și deschisă de ambele părți, iar anul 2021 a marcat aniversarea 
împlinirii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și 
Regatul Spaniei (23 iunie 2021).  

Pe parcursul timpului, s-a evidențiat sprijinul spaniol, puternic și constant 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană, Spania fiind un partener cu 
care cooperăm îndeaproape, atât în UE, cât şi în NATO. 

O valență deosebită a relației bilaterale o reprezintă prezența semnificativă 
a comunității românești (la 1 iulie 2021, rezidenții români erau în număr de 
1.087.923, în creștere cu 8.197 persoane față de 1 ianuarie 2021). Este o 
comunitate activă, puternică, bine integrată în mediul spaniol, cu un rol deosebit 
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de important în dezvoltarea relației bilaterale, susținând dezvoltarea economiei 
spaniole, dar și a celei românești. Unul din principalele obiective va fi încurajarea 
cetățenilor români de a participa la viața politico-administrativă a statului de 
reședință și de a descuraja protagonismele toxice excesive care prejudiciază 
percepția comunității românești. Asigurarea unui profil respectabil al comunității 
este o atribuție care revine fiecărui cetățean român, promovarea imaginii României 
nefiind doar o atribuție a misiunilor diplomatice și consulare sau a instituțiilor 
statului, ci a fiecărui cetățean român care interacționează cu un alt cetățean al 
statului gazdă. 

De interes pentru consolidarea sistematică a contactelor româno-spaniole 
este și relația economică, domeniu în care se observă un potențial de creștere. În 
mai 2021, erau înregistrate în România 6.290 companii cu participare de capital 
spaniel, în valoare totală de 1.769.839,4 mii EUR. Spania ocupă locul 9 în 
clasamentul țărilor de proveniență a capitalului străin investit în România, cu o 
pondere de 3,89% în totalul capitalului străin. Deși comerțul bilateral s-a redus în 
2020 din cauza crizei sanitare, anul 2021 a început sub auspicii excelente: în 
primele 5 luni ale acestui an schimburile româno-spaniole (2 miliarde EUR) au 
înregistrat creșteri spectaculoase față de 2020 (+40%), dar și față de 2019, anul 
record al comerțului bilateral (+5,5%).  

În acest context, principalele priorități ale mandatului de ambasador 
vor viza: 

 Continuarea consolidării dialogului politico-diplomatic și valorificarea relației 
bilaterale excelente, inclusiv cu accent pe diplomația parlamentară și publică; 

 Organizarea evenimentelor care vor avea loc cu ocazia summitului NATO de la 
Madrid (29-30 iunie 2022) și a președinției rotative a ES la UE (2023); 

 În siajul inițiativelor precedente se va urmării sprijinirea comunității românești, 
asigurarea asistenței și serviciilor consulare, dar și conștientizarea importanței 
prezervării identității naționale simultan cu implicarea sporită în viața socială și 
politică spaniolă, asumarea responsabilității unei comunități active fiind efectul 
psihologiei de profunzime a neamului, astfel încât să se depășească sensul de 
noțiune al comunității; 

 Promovarea oportunităților oferite de creșterea și diversificarea relației economice, 
inclusiv în ceea ce privește activitatea antreprenorială a cetățenilor români 
rezidenți; 

 Promovarea oportunităților oferite de finanțarea prevăzută de Next Generation EU, 
în particular, privind piața digitală, dezvoltarea cooperării şi interconectarea 
energetică, climă. 

Priorități ale dialogului politic bilateral vor fi: asigurarea dialogului 
politic la nivel înalt precum și menținerea obiectivului organizării primei ședințe 
comune de guvern (G2G) și a unui Forum de afaceri.  

Totodată, va fi asigurată continuitatea consolidării dialogului inter-
ministerial prin contacte periodice și semnarea de Memorandumuri de 
Înțelegere/Protocoale de colaborare. 

Având în vedere rolul diplomației parlamentare, vor fi susținute întâlnirile 
bilaterale și consolidarea dialogului la nivel politic, ca state member ale UE și NATO.  

În domeniul afacerilor europene, România și Spania împărtășesc 
preocupări și interese similare pe foarte multe aspecte ale agendei UE, în special 
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în ceea ce privește domeniul social, dezbaterea privind Viitorul Europei, bugetul 
european (cu accent pe politica de coeziune), sau vecinătatea estică a UE. 
Consolidarea cooperării dintre cele două state membre este deosebit de importantă 
din perspectiva preluării, de către Spania, la 1 iulie 2023, a Președinției 
Consiliului Uniunii Europene, context în care convergența de interese dintre 
cele două state poate facilita avansarea pe temele prioritare ale agendei europene. 
Desfășurarea Conferinței privind Viitorul Europei, constituie o temă deosebit de 
importantă a agendei europene, atât din perspectiva dezbaterilor care au loc la 
nivelul tuturor statelor membre, cât mai ales din perspectiva modalității în care 
concluziile acestor dezbateri vor fi translatate în demersuri concrete de reformare 
a UE.  

În ceea ce privește obiectivul României de aderare la Schengen, dialogul 
se va axa pe continuarea susținerii constante din partea Spaniei, în special pe 
fondul intensificării discuțiilor de la nivel european privind reforma spațiului 
Schengen.  

Referitor la domeniul economic, vor fi urmărite realizarea intereselor 
concrete ale României, prin: consolidarea exporturilor românești cu tradiție pe 
piața spaniolă (sectorul auto, industria echipamentelor electrice și automatizărilor, 
IT&C, sectorul agro-alimentar – produse ecologice, industria confecțiilor textile, 
sectorul mobilei), creșterea exporturilor în sectoare care oferă noi oportunități: 
transformarea digitală; IT&C (servicii informatice precum big data, cloud 
computing, securitate cibernetică și Internet of Things); tehnologiile verzi; 
echipamente medicale/de protecție; echipamente de securitate.  

Sprijinirea comunității românești, inclusiv prin asigurarea asistenței și 
serviciilor consulare, colaborarea cu mediul asociativ, culte, dar și conștientizarea 
importanței prezervării identității naționale simultan cu implicarea sporită în viața 
socială și politică spaniolă vor constitui principalele repere ale mandatului. Dialogul 
cu membrii comunității se va baza pe criteriile onestității și comunicării 
constructive, evitând orice tendință de politizare a relației în cadrul ”transferului” 
dialecticii politice interne dinspre RO înspre ES. Oficiilor consulare ale României le 
va reveni o bună parte din relaționarea cu membrii comunității românești și 
rezolvarea operativă a problemelor acestora, având obligația de a se coordona cu 
șeful misiunii diplomatice și de a semnala situațiile care pot degenera în crize 
consulare sau pot cauza un efect negativ asupra imaginii României.  

Referitor la recunoașterea dublei cetățenii pentru cetățenii români din 
Spania, partea română a ridicat această solicitare recurentă a comunității 
românești cu prilejul fiecărui contact bilateral din ultima perioadă. Subiectul 
rămâne unul delicat și va fi urmărit, în continuare, cu prioritate. Ca linie de mesaj 
se va încerca folosirea unui mesaj de inspirație europeană care să determine 
posibilitatea unei reevaluări și încheierii unui Acord.  

Un alt aspect important al activităţii Ambasadei de la Madrid îl reprezintă 
asigurarea reprezentării României pe lângă Organizaţia Mondială a 
Turismului (OMT), cu sediul in capitala spaniolă, România fiind stat membru 
fondator, din 1975, cu o prezenţă tot mai activă în cadrul organizației, în ultima 
perioadă. În 2009, România a fost aleasă membru în Consiliul Executiv al OMT, în 
2010 Vice-președinte al acestuia, în 2011 Prim Vice-președinte, iar în 2012 
Președinte al Consiliul Executiv - mandat pe care l-a finalizat în toamna 2013. 
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Va continua buna colaborare cu Institutul Cultural Român (ICR) și vor fi 
sprijinite manifestările cu participarea publicului spaniol, român și străin prin care 
vor fi privind promovarea culturii românești. Diplomația culturală este esențială în 
clădirea încrederii reciproce și a fundamentării relațiilor bilaterale.  

 Domnul Stelian Stoian, în prezentarea mandatului, a declarat că își 
propune o abordare integrată și cuprinzătoare a prezenței României în cadrul 
organizațiilor internaționale de la Viena. Peisajul divers de entități, de sine 
stătătoare are ca numitor comun - contribuția la asigurarea securității de pe 
continentul european și de la nivel internațional, astfel încât activitatea acestora 
trebuie urmărită și gestionată de o manieră coordonată, pentru maximizarea 
acțiunii diplomatice a României.  

 Conceptul cuprinzător al securității include, atât aspectele politico-militare, 
cât și economice și de mediu, precum și respectarea drepturilor omului, a 
libertăților fundamentale și a statului de drept. Pe fondul provocărilor multiple la 
adresa securității și stabilității europene manifestate în vecinătatea României 
(conflicte prelungite, anexare de teritorii, contestarea și încălcarea normelor, 
principiilor, valorilor și angajamentelor internaționale, folosirea tacticilor hibride, 
încălcarea sistematică a drepturilor omului), devine necesară acordarea unei 
atenții sporite organizațiilor cu sediul la Viena. Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat că provocările globale necesită acțiune comună, solidaritate și 
cooperare. Multilateralismul este, de asemenea, esențial în valorificarea 
oportunităților de a construi societăți reziliente.      

În activitatea mea, mă voi ghida după reperele consacrate de politică 
externă (creșterea rolului și a influenței țării noastre în NATO și UE, precum și 
dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite), adaptate 
la specificul postului de la Viena, concomitent cu susținerea și promovarea valorilor 
democratice, a stabilității și a securității în regiune și la nivel global, cu respectarea 
strictă a dreptului internațional și a ordinii internaționale bazate pe reguli și cu 
susținerea fermă a multilateralismului eficient. De asemenea, voi acționa pentru 
implementarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.   

Am ca obiectiv construirea, pentru România, a unui profil internațional 
ambițios, de angajament profund față de principiile și valorile democratice, și de 
colaborare cu partenerii cu care împărtășim valori similare.  

Misiunea Permanentă a României pe lângă organizațiile internaționale de la 
Viena va acționa pentru reflectarea intereselor naționale ale României în 
dezbaterile din cadrul acestor organizații. Totodată, în concordanță cu statutul 
României de stat membru UE și NATO, va contribui la efortul de promovare a unor 
poziții europene și euro-atlantice unitare. Se va urmări cooperarea cu partenerii 
strategici ai României pentru atingerea obiectivelor de interes comun în cadrul 
organizațiilor internaționale de la Viena. 

Plecând de la aceste considerente, în vederea promovării intereselor de 
securitate și de dezvoltare ale României, în actualul context internațional, 
activitatea Misiunii se va concentra asupra următoarelor teme majore: 

1. Consolidarea securității și cooperării 

a. La nivel regional, România acordă o importanță deosebită rolului unic 
al OSCE în eforturile de consolidare a securității și cooperării pe continentul 
european, pe baza unei abordări cuprinzătoare a securității, consfințite de valorile 
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și principiile Actului Final de la Helsinki și ale Cartei de la Paris pentru o Nouă 
Europă. Organizația se confruntă în prezent cu o lipsă profundă de încredere între 
statele participante și o polarizare excesivă, generate de diferențe fundamentale 
de respectare a principiilor de drept internațional, a valorilor și angajamentelor 
OSCE și accentuate recent, printre altele, de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, 
situația volatilă din Caucazul de Sud, instrumentalizarea crizei migranților de la 
granița Belarusului cu Uniunea Europeană și NATO și presiunile constante la adresa 
instituțiilor autonome ale OSCE (în special ODIHR). 

Persistența conflictelor prelungite din regiunea Mării Negre și erodarea 
regimului de control al armamentelor convenționale vor continua să reprezinte 
elemente de preocupare. OSCE are un rol esențial în soluționarea conflictelor 
prelungite din Republica Moldova, Georgia și din Nagorno-Karabah, activitate care 
trebuie menținută în ierarhia de priorități a organizației. În acest sens, se va avea 
în vedere menținerea unui dialog intens cu viitoarele Președinții-în-exercițiu ale 
OSCE și se va valorifica expertiza deținută de țara noastră.   

b. Proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă una dintre cele 
mai grave amenințări la adresa păcii și securității internaționale. Alături de 
partenerii UE și de aliații NATO, România rămâne ferm angajată în combaterea 
proliferării armelor de distrugere în masă și în consolidarea regimurilor 
internaționale în domeniu, cu atât mai mult cu cât ascensiunea terorismului ca 
fenomen global a adăugat o nouă dimensiune critică acestei problematici. 

Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT) reprezintă pilonul esențial al 
regimului de neproliferare la nivel global, temeiul realizării dezarmării nucleare în 
conformitate cu articolul VI al NPT și un element important pentru dezvoltarea 
aplicațiilor energiei nucleare în scopuri pașnice. România a avut, în timp, un rol 
deosebit de activ în cadrul procesului de evaluare a implementării NPT, prin 
promovarea programului nuclear civil și a activităților desfășurate în domeniul 
neproliferării și securității nucleare, cu sprijinul experților din cadrul instituțiilor de 
resort naționale. 

c. Riscuri asimetrice 

Alături de amplificarea amenințărilor convenționale, mediul actual de 
securitate este marcat și de multiplicarea provocărilor neconvenționale, inclusiv în 
zona extinsă a Mării Negre. În consecință, este necesară adaptarea și consolidarea 
capacității statelor de a asigura securitatea, de a contracara amenințările hibride 
și de a asigura reziliența. În acest sens, România va continua să promoveze în 
cadrul Dialogului Structurat al OSCE abordarea, de către organizația de la Viena, 
a amenințărilor hibride, ca tendință importantă a mediului de securitate actual. De 
asemenea, pe măsura maturizării instituționale, se va urmări profilarea unui rol al 
Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență/E-ARC de la București. în dezbaterile și 
activitatea OSCE în domeniu. 

2. Dezvoltare economico-socială durabilă și tranziția spre o economie 
verde 

Energia nucleară este o componentă importantă a eforturilor vizând 
îndeplinirea dezideratului global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
și atingerea țintei de net-zero emisii până în 2050, cu asigurarea concomitentă a 
cererii de energie pentru asigurarea dezvoltării economice și calității vieții. 
Parteneriatul cu SUA, pe dimensiunea cooperării în domeniul energiei și al 
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securității energetice, cu accent pe cooperarea în domeniul energiei nucleare, este 
extrem de relevant în acest context. Misiunea va acționa pentru sprijinirea 
instituțiilor de resort pentru avansarea concretă a acordurilor încheiate cu SUA. 

3. Aspecte instituționale/ de guvernanță 

Pentru realizarea acestor obiective, va fi sprijinită, în continuare, reforma 
organizațiilor internaționale cu sediul la Viena, pentru a se adapta evoluțiilor 
curente și a-și îndeplini eficient mandatul. Va fi susținut, în acest sens, procesul 
de reformă al OSCE, precum și cel de dezvoltare instituțională al CTBTO. 

Se va promova consolidarea cooperării UE-OSCE în baza schimbului de 
scrisori din 2018 și asumarea unui rol mai proeminent al României în cadrul UE, la 
OSCE, în special, în dosarele privind conflictele prelungite și din cadrul Dimensiunii 
Umane.  

Totodată, vor fi susținute eforturile de consolidare a coordonării în format 
NATO în cadrul OSCE, pentru combaterea retoricii negative la adresa Alianței și 
promovarea unor poziții pre-agreate pe temele de interes comun pentru aliați. 

Având în vedere calitatea expertizei naționale în domeniile aflate pe agenda 
organizațiilor internaționale de la Viena, se va urmări creșterea prezenței experților 
români în cadrul acestor organizații, în special în poziții de conducere. 

În urma sesiunii de întrebări și răspunsuri, precum și a dezbaterilor, membrii 
celor patru Comisii au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
candidaturii doamnei Gabriela Dancău, a domnului George Gabriel Bologan și a 
domnului Stelian Stoian pentru funcţia de ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al României în străinătate. 

În zilele de 14 și 15 decembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

În zilele de 14 și 15 decembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, 
un număr de 12 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), Barna 
Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD).  

La şedinţa Comisiei din data de 16 decembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 12 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), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – înlocuit de doamna 
deputat Trăilă Cristina (PNL), Tudorache Daniel (PSD) – înlocuit de doamna 
deputat Dumitrache Ileana Cristina.  

 

                          Preşedinte,                    Secretar, 
 
 
                    Biró Rozália-Ibolya                                Stroe Ionuț-Marian 

 


