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 În perioada 12-13 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Audierea domnului Romulus-Doru Costea, propus de MAE pentru 
acreditarea în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 
României în Republica Populară Chineză şi în Mongolia; 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 

 PL-x 526 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2011 şi unele măsuri financiare; 

 Discuţii cu domnul secretar de stat Doru Costea, pe tema votului 
privind statutul Palestinei în cadrul Consiliului de Securitate ONU. 

Pentru primele două puncte de pe ordinea de zi, Comisiile pentru politică 

externă ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în şedinţă comună, 

marţi, 12 octombrie a.c. 

Discuţiile cu domnul secretar de stat Costea, pe tema votului privind statutul 

Autorităţii Naţionale Palestiniene s-au desfăşurat doar în prezenţa membrilor 

Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor. 

La şedinţa comună a Comisiilor reunite pentru politică externă ale 

Parlamentului României, au fost prezenţi, din partea Ministerului Afacerilor Externe, 

domnii Romulus-Doru Costea, secretar de stat, Anton Niculescu, secretar de stat, 

Sorin Moise, director – Resurse umane, Filon Morar, director – Direcţia Asia şi 

Orientul Mijlociu.   
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Pentru dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege au fost invitaţi 

reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, fiind prezentă la şedinţă doamna Elena 

Radu, şef serviciu.  

 Toate luările de cuvânt ce au urmat prezentării susţinute de domnul secretar 

de stat Costea privind priorităţile pe care şi le propune în acest mandat de 

ambasador, au subliniat calităţile profesionale deosebite şi experienţa candidatului 

care-l recomandă pentru acest post. 

De asemenea, s-au exprimat aprecieri şi propuneri pentru consolidarea, în 

continuare a relaţiei tradiţionale bilaterale dintre România şi Republica Populară 

Chineză. 

În urma exprimării votului, propunerea MAE privind acreditarea domnul 

Romulus-Doru Costea în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţial al 

României în Republica Populară Chineză şi în Mongolia, a primit aviz favorabil.  

În ceea ce priveşte proiectul de Lege PL-x 526 s-a hotărât amânarea 

dezbaterii acestuia pentru o dată ce va fi convenită ulterior. 

Prezentarea contextului general, cât şi consideraţiile avute în vedere de către 

Ministerul Afacerilor Externe în luarea deciziei privind votul dat de România la 

UNESCO, la solicitarea Autorităţii Naţionale Palestiniene au fost apreciate ca fiind 

deosebit de solide şi pragmatice. 

Domnul secretar de stat a menţionat că în conturarea poziţiei României la 

Adunarea Naţională a Naţiunilor Unite privind statutul Palestinei, vor fi analizate, în 

continuare, evoluţiile şi progresele înregistrate de ambele părţi împlicate. 

În final, s-a concluzionat că astfel de întâlniri sunt deosebit de utile, 

constituindu-se în instrumente de lucru necesare activităţii de politică externă. 

Şedinţa comună a Comisiilor reunite pentru politică externă a fost condusă de 

domnul Titus Corlăţean, preşedinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului, 

conform principiului alternaţei la conducere, prevăzut de Regulamentul de 

funcţionare al şedinţelor comune ale celor două Comisii de specialitate. 

Şedinţa Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a fost condusă 

de domnul Korodi Attila, preşedinte al Comisiei. 

La şedinţa din 12 octombrie au participat 22 deputaţi, şi anume: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu 
Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu 
Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 

naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz 

Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea 
Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-



Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ Marian (PNL), Uricec 
Eugen Constantin (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever 
(PD-L), Zătreanu Dan Radu (PD), domnul deputat Rogin Marius (PD-L) aflându-se 

în deplasare. 

La şedinţa din 13 octombrie au participat 21 deputaţi, şi anume: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu 
Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu 
Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 

naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz 

Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea 
Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ Marian (PNL), Uricec 
Eugen Constantin (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever 
(PD-L), domnii deputaţi Rogin Marius (PD-L) şi Zătreanu Dan Radu (PD) aflân-  

du-se în deplasare. 

 

   Preşedinte,        Secretar, 
 

             Korodi Attila              Buciuta Ştefan 
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