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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 26 septembrie 2019 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 23-26 septembrie 2019 

 
În perioada 23-26 septembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 24 septembrie, ora 13.00, Salonul Alb  
 

 Audierea dlui George Ciamba pentru funcţia de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României în Republica Elenă, şedinţă comună 

 
 
Miercuri, 25 şi joi, 26 septembrie 2019 
 
 

 Studiu individual asupra Raportului privind participarea României la 
reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele membre ale UE 
(Gymnich), Helsinki, 29-30 august 2019. 

 
 

În data de 23 septembrie a.c. membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra dosarului de audiere a dlui George Ciamba în funcţia de ambasador al 

României în Republica Elenă. 

În data de 24 septembrie a.c. membrii Comisiilor pentru politică externă ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit, în şedinţă comună, pentru audierea 

dlui George Ciamba pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

României în Republica Elenă. 

În prezentarea, pe scurt, a obiectivelor de mandat, domnul Ciamba, actual 

ministru delegat pentru Afaceri Europene, a pledat pentru dezvoltarea şi 

alina.pop
comisii



diversificarea relaţiilor bilaterale între cele două ţări, a afirmat că schimburile 

economice sunt remarcabile, că există însă numeroase oportunităţi economice, 

precum şi potenţial de cooperare încă neexploatat sau insuficient valorificat, a 

subliniat că securitatea energetică este un domeniu de interes major atât pentru 

România, cât şi pentru Grecia. 

Totodată, a menţionat că va acorda o atenţie specială protejării intereselor 

cetăţenilor români din Grecia, comunitate care nu este foarte numeroasă, dar este 

apreciată şi va consolida dialogul cu mediul asociativ românesc. 

Membrii celor două comisii de politică externă au adresat felicitări dlui 

Ciamba pentru rezultatele obţinute pe perioada preşedinţiei României la Consiliul 

UE, din prima jumătate a anului 2019,  dorindu-i mult succes în noua funcţie. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a candidaturii dlui George 

Ciamba în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Republica Elenă. 

În zilele de 25 şi 26 septembrie membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra Raportului privind participarea României la reuniunea informală a miniştrilor 

de externe din statele membre ale UE (Gymnich), Helsinki, 29-30 august 2019. 

La şedinţa Comisiei din data de 23 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), 

Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 

Gerea Andrei Dominic (Neafiliat), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-

Ilie (PSD). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR- deplasare), Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 

(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD-deplasare), Podaşcă Gabriela Maria (PRO 

EU-deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţa Comisiei din data de 24 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 9 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat 

PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO 

Europa), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: 

Barna Ilie Dan (USR- deplasare), Nasra Gabriel Horia (PSD), Anastase 

Roberta Alma (PNL),  Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma 

Andreea (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD-deplasare), Podaşcă Gabriela 

Maria (PRO EU-deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 



La şedinţele Comisiei din data de 25 şi 26 septembrie şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-

Oni (PNL), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 

Alma (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 

Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO Europa), Kelemen Hunor (UDMR), 

Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR- deplasare), 

Nasra Gabriel Horia (PSD), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 

Cosma Andreea (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD-deplasare), Podaşcă 

Gabriela Maria (PRO EU-deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtuna 
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