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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 02 decembrie 2021 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din ziua de 02 decembrie 2021 

     În ziua de 02 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

 Audierea următoarelor persoane propuse pentru funcția de ambasador                 
extraordinar și plenipotențiar al României: 

Iulia Raluca Matei – Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE;  
     Dănuț Sebastian Neculăescu – Delegația Permanentă a României pe lângă NATO. 

La data menționată mai sus, 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 pentru 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. 

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 Iulia Raluca Matei și a domnului Dănuț Sebastian Neculăescu pentru funcţia de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate. 

La şedinţa Comisiei din data de 02 decembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL) 
– înlocuit de domnul deputat Tuță George-Cristian (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).  

 

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