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   În data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 12.45,  a avut loc audierea 

domnului Bogdan-Lucian Aurescu, candidat din partea PNL la funcția de  Ministru 

al Afacerilor Externe, în ședință comună, la sala Dimitrie Cantemir, Nivel P1, 

împreună cu: Comisia de politică externă din Camera Deputaților, Comisia de 

politică externă din Senat, Comisia pentru românii de pretutindeni din Senat. 

   Lucrările ședinței Comisiei, în sistem mixt, au fost conduse de către domnul 

senator Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat. 

   În prima parte a ședinței, candidatul Bogdan-Lucian Aurescu a prezentat 

elemente din programul de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR, ”Coaliție pentru 

reziliență, dezvoltare și prosperitate”, pe obiectivul intitulat Ministerul Afacerilor 

Externe”. 

   Partea a doua a ședinței comune a fost alocată mai multor sesiuni de întrebări 

și răspunsuri. Întrebările adresate au fost din partea: domnului senator Titus 

Corlățean, domnul deputat Cristea  Andi-Lucian, domnul senator Radu Mihail, 

domnul deputat Boris Volosatîi, domnul deputat Valentin-Ilie Făgărășian, doamna 

deputat Simina-Geanina-Daniela Tulbure, domnul deputat Ovidiu Ganț. 



În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât cu propunere 

care a fost votată cu 32 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, avizarea favorabilă a 

candidatului propus pentru funcţia de Ministru al Afacerilor Externe, domnul 

Bogdan-Lucian Aurescu. 

 În data de 24 noiembrie 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) (înlocuit de Christine Thellmann), 

Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel 

(USR PLUS) (înlocuit de Bulai Iulian), Trif Bogdan Gheorghe (PSD)  (înlocuit de 

Neață Eugen),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris 

(AUR). 

 

 În datele de 23 și 25 noiembrie, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual (documentare și consultare) asupra proiectelor de acte normative 

aflate pe agenda de lucru a Comisiei. La această ședință, 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 

 


