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În perioada 5-7 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă a 
Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
 
 

Marţi, 5 septembrie, Salonul Alb, nivel P1, ora 15.00 
Şedinţă comună cu Comisia de politică externă a Senatului 
 

 Audierea domnului Sorin Dumitru DUCARU, propus pentru 
postul de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Misiunii 
Permanente a României pe  NATO 

 Audierea domnului Marius LAZURCA, propus pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la 
SFÂNTUL SCAUN. 

 Audierea domnului Cristian TEODORESCU, propus pentru postul 
de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 
Republica Islamică Iran 

 
 
Miercuri, 6 septembrie şi joi, 7 septembrie 
 

Sala Comisiei, ora 09.30 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 

 
 

 597 - Proiect de Lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor 
tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice 
(procedură de urgenţă, sesizare pe fond) 

Administrator
Original



 

 

 

 617 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Părţile la 
Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în 
domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi 
semnat de România la Washington la 14 februarie 2006 (procedură 
de urgenţă) 

 618 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii, semnată 
la Madrid la 30 martie 2006 

 621 - Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului la 
Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la 
Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinţei pentru analiza şi 
adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind 
protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena 
la 8 iulie 2005 

 
 
Salonul Alb, nivel P1, ora 10.00 
 

 Audierea domnului Stelian STOIAN, propus pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef  al Misiunii 
Permanente a României pe lângă Consiliul Europei 

 Audierea domnului Daniel TĂNASE, propus pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 
Republica Libaneză 

 Audierea domnului Victor Mircea, propus pentru postul de 
ambasador al României în Republica Algeriană Democrată şi 
Populară 

 Audierea domnului Niculae Stan, propus pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marea 
Jamahirie Arabă Libiană populară Socialistă 

 Audierea domnului Adrian MĂCELARU, propus pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statul 
Qatar 

 Audierea doamnei Crina PRUNARIU, propusă pentru postul de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 
Republica Armenia 

 Audierea doamnei Dana-Manuela CONSTANTINESCU, propusă 
pentru postul de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 
României în Republica Slovenia 

 Audierea domnului Nicolae Manolescu, propus pentru postul de 
ambasador delegat al României pe lângă UNESCO 
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În urma audierilor, a prezentărilor făcute de candidaţii pentru postul 
de ambasador al României, a întrebărilor şi comentariilor făcute de 
membrii celor două Comisii, toate cele 11 candidaturi au fost avizate 
favorabil. 

 
La şedinţa din 6 septembrie consacrată dezbaterii şi avizării 

proiectelor legislative au participat, ca invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnii 
Ciprian Popa, director în Ministerul Afacerilor Externe şi Radu Vasile, 
director general în Ministerul Economiei şi Comerţului. Toate cele 4 
proiecte de Lege au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 
 

În toate cele 3 zile, la lucrări au fost prezenţi deputaţii Ştefan 
Glăvan, Manuela Mitrea, Anca Petrescu Mărculeţ, Titus Corlăţean, 
Vasile Pruteanu, Crin Antonescu, Dumitru Bentu, Sotiris Fotopolos, 
Gheorghe Valeriu, Viorel Hrebenciuc, Leonida Lari-Iorga, Adrian 
Năstase, Bogdan Niculescu-Duvăz, Daniela Popa, Vasile Puşcaş, 
Marius Rogin,Octavian Ştireanu şi Emil Strungă. 

 
Domnii Sándor Kónya-Hamar şi Cezar Florin Preda au fost în 

deplasare iar domnii Adrian Severin şi Vlad Hogea au fost absenţi.  
 
Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Ştefan Glăvan. 

 
 

            Preşedinte,      Secretar, 

 
          Ştefan Glăvan                              Titus Corlăţean 
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