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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 07 aprilie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 05 - 07 aprilie 2022 

În perioada 05 - 07 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă și-a desfășurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

Marți, 05 aprilie 2022, ora 13.00, sala Avram Iancu, prezentă fizică, ședința 
Comisiilor reunite pentru politică externă și comunitățile de români din afara 
granițelor țării, pentru audierea următorilor candidați propuși pentru funcția 
de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate: 

 Cornel Feruță – Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizația 
Națiunilor Unite de la New York; 

 Răzvan-Victor Rusu - Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul 
Națiunilor Unite de la Geneva; 

 Ion Jinga - Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei de la 
Strasbourg; 

 Daniel Ioniță – Regatul Suediei. 
 

        În ziua de 05 aprilie 2022, membrii Comisiilor reunite pentru politică externă și 
ale comunităților de români din afara granițelor țării ale Camerei Deputaților și 
Senatului, s-au întrunit pentru audierea candidaților propuși de Ministerul Afacerilor 
Externe, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în 
străinătate. 

 Domnul Cornel Feruță, în prezentarea mandatului, a susținut că diplomația 
multilaterală reprezintă un canal eficient prin care România își poate promova 
interesele de politică externă, sprijini demersuri cu impact major în dosarele de pe 
agenda internațională, poate contribui la susținerea valorilor democratice și își poate 
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crea vizibilitate internațională. Statutul de membru UE și NATO, iar în viitorul 
apropiat, de membru OCDE, sporesc vizibilitatea României în raport cu statele 
partenere și consolidează poziția țării noastre în context multilateral, alături de actori 
like-minded. 

Mandatul viitorului Reprezentant Permanent al României la ONU se va 
suprapune cu perioada recuperării post-pandemice și a reașezării scenei globale, 
perioadă în care este de așteptat să aibă loc o serie de modificări majore pe scena 
internațională, cu impact asupra României. Din punct de vedere politic, eficiența 
diplomației multilaterale este reconfirmată de evoluții curente cu impact regional sau 
global. Cele două procese de transformare globală, care începuseră dinainte de 
pandemia de  COVID-19 – tranziția digitală și tranziția energetică – vor continua în 
perioada următoare. 

Pe palierul politico-securitar, va promova contribuția României la 
soluționarea pașnică a diferendelor și la diplomația preventivă, pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale și va promova evaluările României față de dosarele 
politice și de securitate din regiuni de interes pentru România (ex. Europa de Est, 
Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est). 

Totodată, va realiza demersuri pentru a asigura prezența României la cel mai 
înalt nivel în contextul discutării subiectelor de politică externă de interes major 
pentru țara noastră, precum Orientul Mijlociu, problema subminării standardelor 
internaționale agreate și rescrierea regulilor multilateralismului pentru a identifica 
soluții pe termen scurt la problemele puse de pandemia de COVID-19. 

Va continua să promoveze prezența României în misiunile și operațiunile de 
menținere a păcii ale ONU, având în vedere și contribuția de excepție a țării noastre 
la eforturile ONU. Este necesară implicarea României în abordarea conexiunii dintre 
securitate și climă și în susținerea eficientizării cooperării ONU – UE, mai ales pe 
dimensiunea misiunilor de menținere a păcii sau a celor de stabilizare. 

Va sprijini și promova pozițiile României pe teme care privesc securitatea 
spațiului cibernetic și participarea activă în cadrul Grupului de experți ai ONU în 
domeniul informației și tehnologiilor din perspectiva securității internaționale. 

De asemenea, va sprijini participarea activă în cadrul proceselor internaționale 
în domeniul combaterii terorismului și va utiliza experiența dobândită pentru a 
promova pozițiile României și ale UE în cadrul Conferinței de Revizuire a Tratatului de 
Neproliferare Nucleară, amânată în mod succesiv. 

În domeniul drepturilor omului și democrației, va promova atașamentul 
României față de valorile Cartei ONU și a tuturor celorlalte instrumente juridice și 
politice prin care se protejează și se promovează drepturile omului și valorile 
democratice. 

 În domeniul dezvoltării durabile și a temelor emergente în diplomația 
multilaterală, își propune să continue eforturile astfel încât România și cetățenii săi 
să beneficieze de efectele pozitive ale tranziției energetice și digitale, și va depune 
eforturi ca România să fie conectată la discuțiile internaționale pe aceste teme. 
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Va continua să sprijine eforturile Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă 
pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Pe dimensiunea 
politicilor de dezvoltare durabilă, apreciază că România va avea oportunitatea de a 
deveni mai vizibilă, inclusiv din perspectiva unor contribuții voluntare pentru diverse 
programe ale ONU. 

Dimensiunea diplomației parlamentare multilaterale este importantă și își 
propune să sprijine prezența delegaților parlamentare la sesiunile Uniunii Inter-
Parlamentare (UIP) desfășurate la New York, iar în privința candidaturilor 
românești în sistemul ONU, va intensifica campania de promovare a candidaturii 
României la un nou mandat în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului pentru 
perioada 2023 - 2025. 

În prezentarea mandatului său domnul Răzvan-Victor Rusu a declarat că 
Reprezentanța Permanentă Geneva reprezintă România în relația cu Oficiul ONU din 
Europa, cu agenţiile specializate ale Organizației, dar și cu alte organizaţii 
internaţionale cu sediul la Geneva. Principalele domenii acoperite de agențiile 
onusiene cu sediul in Europa acoperă un spectru larg de domenii - drepturile omului 
şi probleme umanitare; dezarmare, neproliferare și controlul armamentelor; 
economie și comerț; proprietate intelectuală, ştiinţă şi tehnologie; sănătate; muncă 
și mediu.  

Prioritățile de politică externă ale României pe termen scurt și mediu se vor 
reflecta și în activitatea de primă linie a Reprezentanței Permanente de la Geneva. 

Atașamentul necondiționat al României față de valorile și principiile 
multilateralismului și față de prevalența normelor și principiilor de drept internațional 
public va guverna acțiunile și inițiativele Reprezentantului permanent. 

Activitatea Reprezentantului permanent va fi centrată pe prioritățile de politică 
externă ale României, relevante în contextul onusian și al mediului multilateral. Va fi 
asigurată reprezentarea și participarea activă la dezbaterile din cadrul organizațiilor 
și agențiilor prezente la Geneva. Va fi asigurată interacțiunea cu autoritățile române 
implicate în procesele derulate în cadrul ONU. 

În domeniul drepturilor omului, candidatura României la Consiliul Drepturilor 
Omului (CDO) – alegeri în octombrie 2022, mandat în perioada 2023-2025, este de 
primă și imediată importanță. Cele patru priorități tematice asumate de Romania, în 
promovarea candidaturii și exercitării mandatului sunt:  

 Drepturile omului, democrație și statul de drept: reziliența democrației, consolidarea 
statului de drept, combaterea corupției; amenințările din mediul online și ale noilor 
tehnologii la adresa democrației; abordarea partenerială pentru consolidarea valorilor 
democratice. 

 Drepturile femeilor și fetelor: egalitatea de gen; combaterea violenței la adresa 
femeilor; valorificarea experienței naționale în domeniu și translatarea sa în 
activitatea și inițiativele de la nivelul Consiliului; importanța parteneriatelor, 
abordarea pro-activă; dimensiunea de tineret a împuternicirii și egalității de gen. 

 Combaterea discriminării: poziția de principiu de respingere a tuturor formelor de 
discriminare, rasism și xenofobie, inclusiv a antisemitismului; reacția consolidată față 
de proliferarea discursului instigator la ură; capitalizarea experienței în plan intern și 
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transpunerea sa în acțiuni la nivelul Consiliului; promovarea agendei toleranței și 
incluziunii. 

 Libertatea de exprimare: echilibrul între libertatea de exprimare și respingerea 
derapajelor discursive; dimensiunea de media, protecția jurnaliștilor; educația pentru 
media; combaterea dezinformării. 

Altă prioritate imediată, menită să crească vizibilitatea României pe plan global, 
într-un domeniu de interes crescând în ultimii ani, este organizarea celei de-a 21-a 
Conferințe a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). Dată 
fiind importanța sectorului comunicațiilor electronice și societății informaționale din 
România, precum și expertiza specialiștilor români, evenimentul (care se va 
desfasura pe parcursul a trei săptămâni, la București, în perioada septembrie-
octombrie 2022) va concentra atenția autorităților specializate din sistemele 
naționale și ONU pe un domeniu de maxim interes. În plus, va demonstra capacitatea 
țării noastre de a se poziționa ca actor principal în stabilirea politicilor și priorităților 
în domeniul telecomunicațiilor, în contextul în care noile tehnologii, aflate în continuă 
dezvoltare, au impact semnificativ asupra tuturor sectoarelor economice și sociale.  

Întărirea rolului Organizației Internaționale a Muncii (ILO) în contextul revenirii 
post-pandemice va fi o altă prioritate a Reprezentantului permanent. Vor fi sustinute 
inițiative care să faciliteze reducerea sărăciei, promovarea muncii decente, ocuparea 
forței de muncă și dezvoltarea întreprinderilor durabile, precum și demersurile pentru 
o agendă orientată pe respectarea unor standarde de muncă clare, combaterea 
inegalităților, promovarea protecției sociale, a sănătății și a siguranței la locul de 
muncă. Urmărirea acestor obiective va fi posibilă, dat fiind că România este membru 
titular în Consiliul de Administrație al Organizației  - mandat în perioada 2021-2024. 

O altă prioritate ce va fi promovată în continuare este obținerea găzduirii de către 
România a unui birou extern sub-regional al Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale (OMPI).  

În domeniul sănătății, pe fondul pandemiei de COVID-19 înregistrate la nivel 
global, în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) se conturează adoptarea 
unui instrument juridic pentru întărirea pregătirii și răspunsului la urgențe sanitare, 
la nivel universal. Evoluțiile pe acest aspect extrem de actual și urgent vor fi urmărite 
cu atenție și eficiență. 

În domeniul economie / comerț, va fi urmărit cu atenție procesul de reformă al 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Este un proces de transformare 
structurală și reformă a Secretariatului OMC, menit să adapteze Organizația la noile 
condiții ale comerțului multilateral în secolul 21. 

În domeniul dezarmării și neproliferării va fi asigurată implicarea activă a 
delegației României în toate formatele specializate de dezbatere prezente la Geneva,  
mai ales în cadrul Conferinței pentru Dezarmare.  

 

 Domnul Ion Jinga, în prezentarea mandatului, a subliniat faptul că Consiliul 
Europei a fost creat la 5 mai 1949, prin Tratatul de la Londra, fiind una dintre primele 
organizații internaționale apărute după cel de-Al Doilea Război Mondial. Anticipată de 
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Sir Winston Churchill într-o declarație la radio BBC în 21 martie 1943, prin care sugera 
crearea unui « Consiliu al Europei » pentru reconstrucția și menținerea păcii pe 
continent, noua organizație își propunea să contribuie la unificarea Europei, fiind, din 
această perspectivă, un precursor al Comunităților Europene din care s-a dezvoltat 
ulterior Uniunea Europeană. 

Obiective imediate 

1. Menținerea și consolidarea profilului internațional al României în cadrul Consiliului 
Europei, de angajament ferm față de principiile și valorile democratice și de 
colaborare cu statele ce împărtășesc aceste valori, pentru atingera obiectivelor de 
interes comun în cadrul organizației.  

2. Promovarea poziției României în favoarea multilateralismului și întăririi rezilienței 
pe baza valorilor democratice și a normelor de drept internațional, atașamentul față 
de  multilateralism fiind un obiectiv de politică externă consacrat atât pentru 
România, cât și pentru Uniunea Europeană. 

3. Susținerea eforturilor Consiliului Europei de a răspunde eficient la provocările cu 
care se confruntă comunitatea internațională și care se află în aria sa de competență. 

4. Urmărirea obiectivelor propuse de președințiile rotative ale Comitetului Miniștrilor 
în perioada următoare, din perspectiva promovării și apărării intereselor României. 

5. Urmărirea sesiunilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Comitetul 
Miniștrilor și APCE fiind organele principale ale CoE). Sprijinirea Delegației 
Parlamentului României la APCE și consultarea permanentă cu Delegația, diplomația 
parlamentară reprezentând un pilon fundamental al promovării pozițiilor României la 
CoE. 

6. Urmărirea evaluărilor privind România în cadrul mecanismelor de monitorizare ale 
CoE: mecanisme instituite în baza unor Convenții ale CoE (Convenția-cadru pentru 
protecția persoanelor aparținând minorităților naționale, Carta europeană a limbilor 
regionale sau minoritare, Carta socială europeană, Comitetul european pentru 
prevenirea torturii și tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, 
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane); 
monitorizarea de către organisme care nu au ca bază Convențiile CoE (Grupul de 
state împotriva corupției – GRECO, Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor 
de luptă împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului – MONEYVAL, Comisia 
Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței – ECRI). 

7. Urmărirea tematicii privind protejarea drepturilor persoanelor aparținând 
minorităților române din alte state, inclusiv din perspectiva mecanismelor de 
monitorizare de către CoE a țărilor respective (Convenția-cadru privind protecția 
minorităților naționale; Carta limbilor regionale sau minoritare). 

8. Promovarea unui dialog activ cu Reprezentantul Special al Secretarului General al 
CoE pentru antisemitism, islamofobie, infracțiuni motivate de ură și alte forme de 
intoleranță.  

9. Susținerea și promovarea libertății de exprimare, combaterea discriminării, a 
rasismului, xenofobiei și discursului de ură. 
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10. Continuarea urmăririi inițiativelor care vizează promovarea la nivelul CoE a unor 
politici naționale în domeniul minorităților naționale. 

11. Consolidarea profilului României pe tema libertății mass media. 

12. Reiterarea determinării autorităților române privind combaterea traficului de 
persoane. 

13. Acordarea unei atenții sporite evoluțiilor din Caucazul de Sud, Federația Rusă, 
Ucraina, Belarus și Balcanii de Vest. 

14. Urmărirea acțiunilor la nivelul Consiliului Europei în domeniul inteligenței 
artificiale, în vederea identificării modalităților de utilizare și dezvoltare a acesteia cu 
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. 

15. Reiterarea mesajelor de sprijin pentru integritatea teritorială, suveranitatea și 
independența statelor. 

16. Reiterarea mesajelor de susținere a proceselor democratice în statele aflate în 
vecinătatea geografică a membrilor Consiliului Europei. 

17. Reiterarea încrederii României în Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în 
rolul acesteia de protejare a drepturilor și libertăților fundamentale în Europa. 

Obiective pe termen mediu 

1. Consolidarea statutului României de stat democratic și partener viabil al Consiliului 
Europei. 

2. Consacrarea României ca furnizor de asistență democratică pentru state aflate în 
procese de tranziție către democrație și statul de drept. 

3. Consolidarea valorii adăugate pe care activitatea României la Consiliul Europei o 
aduce la profilul general al țării noastre în structurile europene și euroatlantice. 

4. Folosirea mecanismelor instituționale ale Consiliului Europei pentru dezvoltarea 
cooperării economice și politice în regiunea din care face parte România, în scopul 
întăririi stabilității și securității pe continentul european.  

5. Identificarea principalelor evoluții și tendințe în politica internațională, cu impact 
asupra domeniilor de activitate a Consiliului Europei și, implicit, asupra intereselor 
României, va reprezenta, de asemenea, o preocupare a Reprezentanței Permanente 
pe lângă Consiliul Europei. 

 

 În prezentarea mandatului său domnul Daniel Ioniță a declarat că România 
și Regatul Suediei (SE) sunt state like-minded pe multe tematici de interes comun, 
precum Parteneriatul Estic, co-inițiat de Suedia, soluționarea conflictelor prelungite 
din regiunea Mării Negre, relațiile UE-Rusia, Republica Moldova, politica europeană 
de securitate, menținerea unei relații transatlantice puternice și dialogul NATO-SE. 
De asemenea, cele două state au viziuni similare pe teme precum Balcanii de Vest, 
R. Moldova, Ucraina, rolul Strategiei Globale a UE, dar și Politica Europeană de 
Apărare (PESCO, dimensiunea militară și civilă, Fondul European de Apărare și relația 
UE-NATO), piața unică și digitalizarea, taxarea digitală, salarii minime. 
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 Obiectivele prioritare ale părții române vizează intensificarea dialogului 
politico-diplomatic, atât la nivel bilateral cât și la nivelul UE, menținerea și atragerea 
investițiilor suedeze în cadrul oferit de acquis-ul comunitar, susținerea exporturilor 
românești și participarea la târgurile internaționale, precum și îmbunătățirea imaginii 
României în Suedia. Din punct de vedere al investițiilor, România ar putea beneficia 
de know-how suedez în domeniile industriei, energiei și produselor cu design inovativ. 

Direcţii prioritare de acţiune   

 Reconfirmarea şi consolidarea dimensiunii strategice a relaţiei bilaterale (cooperarea 
foarte bună din cadrul UE, aprofundarea dialogului pe spaţii adiacente – R. Moldova 
și Ucraina, inclusiv cu Federaţia Rusă și SUA). 

 Încurajarea cooperării economice bilaterale și creșterea cooperării româno-suedeze 
pe dimensiunea sectorială (spre exemplu în domenii unde partea suedeză deține 
expertiză, precum sustenabilitatea, managementul și reciclarea deșeurilor, 
extinderea rețelei de stații de încărcare pentru vehicule electrice, startup-uri etc.) 

 Menţinerea în atenţia constantă a Ambasadei a „problemelor cetăţeanului” (asistenţă 
consulară de calitate, organizarea periodică de consulate itinerante, dialog structurat 
cu diaspora, punerea în valoare a cetățenilor români integrați în societatea suedeză 
pentru a contracara astfel percepţiile negative asociate imaginii României, angajarea 
activă în proiecte economice a consulilor onorifici).  

 Promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii româneşti printr-o cooperare foarte bună 
cu ICR Stockholm. Organizarea (în măsura posibilităților) împreună cu Ambasada R. 
Moldova la Stockholm a unor evenimente de diplomație publică (Ziua Culturii 
Naționale, Ziua Mărțișorului, Ziua Iei, Ziua Limbii Române).  

 Acţiune pro-activă, anticipativă, pentru evitarea deteriorării imaginii României în 
Suedia, datorită unor cazuri izolate, dar cu un puternic impact mediatic, gen 
cerşetoria, traficul de persoane şi infracţionalitatea minoră, precum și  aprofundarea 
cooperării bilaterale polițienești .   

Obiective politice majore 

Pe palierul guvernamental 

 Impulsionarea relației bilaterale, îndeosebi prin reluarea contactelor politico-
diplomatice la nivel înalt, inclusiv în contextul preluării, de către SE, a PRES CONS 
UE de la 1 ianuarie 2023 și PRES IHRA din 1 martie 2022. 

 Avansarea cooperării în domeniul muncii și protecției sociale și analiza oportunității 
actualizării Declarației comune privind cooperarea în domeniul muncii și protecției 
sociale, semnată la București, la 5 iunie 2015. 

 Identificarea unor proiecte de cooperare cu parteneri suedezi în domeniul combaterii 
schimbărilor climatice - o prioritate în plan european și multilateral – în contextul în 
care Ambasada României la Stockholm face parte din rețeaua de diplomație climatică 
a MAE. 
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 Promovarea unui dialog constant și susținut cu liderii principalelor partide politice, 
atât la nivel central, cât și local. 

 Organizarea unor vizite periodice în principalele orașe din Suedia, cu scopuri multiple 
(întâlniri cu oficialități, promovare economică, culturală, dialog cu reprezentanții 
diasporei, organizarea de târguri și expoziții).  

 Pe palierul parlamentar 

 Sprijinirea diplomației parlamentare și încurajarea schimbului regulat de vizite între 
Comisiile de specialitate din Parlamentul României și Parlamentul Regatului Suediei 

 Consolidarea legăturilor cu Grupul de prietenie România-Suedia din Parlamentul 
suedez.  

 Pe palierul societăţii civile 

 Atragerea unor ONG-uri suedeze specializate pe problematica drepturilor omului în 
proiecte care să vizeze combaterea traficului de ființe umane (este de interes inclusiv 
existența unor statistici care să reliefeze amploarea acestui fenomen în ceea ce 
privește România), precum și integrarea social-economică a populaţiei vulnerabile 
din România. 

 Organizarea periodică, la Stockholm și în alte orașe, a unor seminarii tematice, pe 
teme de actualitate (trafic de persoane, roma etc.).  

 Implicarea mai mare a autorităţilor suedeze faţă de persoanele vulnerabile de origine 
română care se află în aceasta ţară, prin facilitarea de adăposturi temporare, 
asistenţă medicală, oportunităţi de angajare. 

Obiective economice majore 

 Dinamizarea și aprofundarea cooperării bilaterale RO-SE economice și sectoriale, în 
domenii de interes comun. 

 Susținerea exporturilor românești și participarea la târgurile internaționale. 

 Menținerea și atragerea investițiilor suedeze în România, în cadrul oferit de acquis-ul 
comunitar. 

 Din punct de vedere al investițiilor, RO ar putea beneficia de know-how suedez în 
domeniile industriei, energiei și produselor cu design inovativ. 

 Valorificarea oportunităților de colaborare în proiecte din domenii cu potențial 
deosebit de dezvoltare și în care Suedia dispune de o experiență recunoscută, precum 
start-up-uri, inovare, digitalizare. Este de interes exemplul de succes oferit de 
Vinnova (Agenția Suedeză pentru Inovație).   

 Alte domenii potențiale de colaborare sunt înaltele tehnologii, tranziția la economia 
verde, electrificarea transporturilor, energie, precum și cooperarea în domeniul 
sustenabilității, managementului deșeurilor, extinderii rețelei de stații de încărcare 
pentru vehicule electrice. 
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Obiective în domeniul cercetării academice 

 Consolidarea legăturilor cu Instituțiile academice de prestigiu din Stockholm 
(Institutul Nobel, Institutul Medical Karolinska), Uppsala (catedra de Studii de 
Securitate) si Malmo (Catedra de Limba Romanice, inființată de Alf Lombard), în 
vederea identificării oportunităților de cooperare cu instituții de cercetare din 
România. 

 Cooperare strânsă cu Agenția Suedeză de Cooperare pentru Dezvoltare (SIDA) în 
vederea susținerii unor proiecte comune pe spații terțe (spre exemplu – proiectul 112 
din R. Moldova), precum și cu Institutul pentru Democrație și Asistență Electorală 
(IDEA).  

Obiective în domeniul culturii şi spiritualităţii  

 Cooperare strânsă cu Episcopia Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, pentru 
menținerea și consolidarea unității de neam și a spiritualității strămoșești. 
Promovarea unui dialog constant al Ambasadei cu reprezentanții tuturor cultelor 
religioase și susținerea, de la caz la caz, a unor proiecte de interes comun (spre 
exemplu, schimb de experiență cu Muzeul Holocaustului din Stockholm).    

 Promovarea valorilor perene româneşti, a folclorului şi tradiţiilor, precum şi 
proiectarea unei imagini a unei Românii moderne, perfect ancorată în trendurile 
culturale ale secolului XXI (proiecţii de film, jazz, muzică pop etc.), împreună cu ICR-
Stockholm. 

 Punerea în valoare a oamenilor de cultură români stabiliți în Suedia (spre exemplu 
Dan Shafran, Gabriela Melinescu), prin organizarea la Ambasadă a unor acțiuni 
omagiale.  

 Promovarea turismului românesc în Suedia, prin imaginarea, eventual, a unor circuite 
tematice atractive pentru suedezi (de exemplu, Drumul Vinului, turismul 
montan/alpin, plimbările în aer liber și viața în natură – de tipul Bird Watching în 
Delta Dunării). 

 

În urma prezentării obiectivelor de mandat și a răspunsurilor la întrebările 
membrilor celor patru Comisii, toți candidații au primit aviz favorabil. 

Au participat la ședința Comisiei, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru, secretar de stat, doamna Mădălina Morariu, 
director general, Departamentul Resurse Umane, domnul Bogdan Filip, director 
general Departamentul pentru Relații Interinstituționale și Proiecte, domnul Adrian 
Epure, director de cabinet secretar de stat, doamna Eliana Fabiola Stoi, șef birou, 
Unitatea pentru Relații Interinstituționale și domnul Pietro Pavoni, consilier, Unitatea 
pentru Relații Interinstituționale.  

 

În zilele de 06 și 07 aprilie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  
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La ședința Comisiei din ziua de 05 aprilie 2022 și-au înregistrat prezența un 
număr de 14 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu 
Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan 
Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – înlocuit de domnul deputat 
Gudu Michael (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD).  

În zilele de 06 și 07 aprilie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 14 
deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-
Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități 
Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache 
Daniel (PSD).  

 

                     Preşedinte,                Secretar, 

                Biró Rozália-Ibolya                                 Ionuț-Marian Stroe 

�
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