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Procesul Verbal al 

lucrărilor Comisiei din data de 2 decembrie 2021 

 

 În data de 2 decembrie 2021, membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării din Camera Deputaților, Comisiei pentru Românii de 

Pretutindeni din Senat și ai  Comisiilor reunite pentru politică externă ale Camerei 

Deputaților și Senatului s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru audierea 

candidaților propuși de Ministerul Afacerilor Externe, în funcția de ambasador 

extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate, la sala ”Avram Iancu”, 

începând cu ora 10,00. 

 Comisiile reunite au avut următoare ordine de zi: audierea următoarelor 

persoane propuse pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al 

României: 

• Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană: Iulia 

Raluca MATEI 

• Delegaţia Permanentă a României pe lângă NATO: Dănuţ Sebastian 

NECULĂESCU 

• Misiunea Permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la 

Viena: Stelian STOIAN 

• Regatul Spaniei: George Gabriel BOLOGAN 
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• Republica Italiană, Republica Malta şi Republica San Marino: Gabriela 

DANCĂU 

  

 Lucrările  au  fost  conduse  de  domnul  senator  Titus  Corlăţean, preşedintele 

Comisiei pentru politică externă din Senatul României care a anunțat că în această 

ședință, vor fi audiate doar primele două persoane pentru funcția de ambasador 

extraordinar și plenipotențiar al României: doamna Iulia Raluca MATEI -

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană și domnul Dănuţ 

Sebastian NECULĂESCU- Delegaţia Permanentă a României pe lângă NATO, 

celelalte trei persoane propuse urmând a fi audiate într-o ședință ulterioară. 

   Propunerea  Ministerului  Afacerilor  Externe  privind  acreditarea  în  calitate  

de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Reprezentanţa Permanentă 

a României pe lângă Uniunea Europeană a fost doamna Iulia Raluca Matei.  Prima 

parte a fost alocată prezentării elementelor de mandat de către doamna Matei, iar a 

doua parte a audierii 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 senator Cristian 

Bordei, domnul deputat Ovidiu Ganț. În urma audierilor, comisiile reunite au avizat 

favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea doamnei Iulia 

Raluca Matei, cu majoritatea voturilor.   

 Comisiile  reunite,  în  urma  audierilor,  au  avizat  favorabil,  cu majoritate de 

voturi, propunerea  Ministerului  Afacerilor  Externe  privind   acreditarea  în calitate  

de  ambasador  extraordinar  şi  plenipotenţiar  al  României  la Delegaţia Permanentă 

a României pe lângă NATO, domnul Dănuţ Sebastian Neculăescu. În prima parte a 

audierii au fost prezentate elemente de  mandat de către domnul Neculăescu, iar a doua 

parte a acestei audieri 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 deputat Florin Alexe, domnul senator Radu 

Mihail, domnul senator Cristian Bordei. 
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 Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe, doamna Daniela Gîtman, secretar de stat pentru relaţii 

interinstituţionale, domnul Bogdan Filip, director general, Departamentul Relaţii 

Interinstituţionale şi Proiecte, doamna Mădălina Morariu, director general, 

Departamentul Resurse Umane, şi doamna Eliana-Fabiola Stoi, şef birou, Unitatea 

Relaţii Interinstituţionale. 

 La şedinţa Comisiei din data de 2 decembrie 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), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). 

             

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 


