
1/3 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

 

 
 

 

 

 

           
 

 

         Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

 

              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 

 

 

Procesul Verbal 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 7 și 8 aprilie 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 data de 7 aprilie 2021, începând cu orele 14,00, la sala “Avram Iancu”. 

 Comisiile reunite au audiat candidaţii propuşi de Ministerul Afacerilor Externe 

pentru posturile de ambasadori pe următorii domni și doamne: 

• Mugurel-Ioan Stănescu- Statul Kuwait  

• Emilian-Horațiu Hurezeanu - Republica Austria  

• Floricel Paul Mocanu - Republica Chile  

• Adriana-Loreta Stănescu - Republica Federală Germania  

• Laurențiu-Mihai Ștefan -  Irlanda 

• Ovidiu Dranga -Japonia 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Titus Corlăţean, 

preşedintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, împreună cu 

doamna Rozália-Ibolya Biró, preşedintele Comisiei pentru politică externă din Camera 

Deputaților. 

 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.  

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statul Kuwait a fost domnul 

Mugurel-Ioan Stănescu. În urma audierilor, comisiile reunite au avizat favorabil 

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Bogdan 
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Mazuru, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în statul 

Kuwait, cu unanimitate de voturi. 

 A doua propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Austria 

a fost domnul Emilian-Horațiu Hurezeanu. În urma audierilor, comisiile reunite au 

avizat favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea 

domnului Emilian-Horațiu Hurezeanu în calitate de ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar al României în Republica Austria, cu unanimitate de voturi. 

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

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Floricel Paul 

Mocanu, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Republica Chile.   

 A patra propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Federală 

Germania a fost doamna Adriana-Loreta Stănescu. În urma audierilor, comisiile reunite 

au avizat favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea 

doamnei Adriana-Loreta Stănescu în calitate de ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar al României în Republica Federală Germania cu unanimitate de voturi. 

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

propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Laurențiu-

Mihai Ștefan, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Irlanda. 

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Japonia a fost domnul Ovidiu 

Dranga. Comisiile reunite, în urma audierilor, au avizat favorabil propunerea 

Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Ovidiu Dranga, în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Japonia, cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul Mugurel-Ioan Stănescu a participat la audieri, în sistem 

videoconferință. 

 La şedinţa Comisiei din data de 7 aprilie 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 8 aprilie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

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

data de 8 aprilie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un număr de 12  
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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 

 


