
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

                 CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2013 

privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie  

 

În temeiul prevederilor art.5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, republicat,  

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Articol unic: - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind 

constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 

 La punctul 2 - Grupul parlamentar de prietenie cu Australia 

- domnul deputat Lubanovici Mircea, Grupul parlamentar al P.D.L., o înlocuiește în 

calitatea de membru, pe doamna deputat Bogdănici Camelia Margareta;  

 

 La punctul 4 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei 

- doamna deputat Boghicevici Claudia, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește 

în calitatea de membru, pe domnul deputat Popescu Florin Aurelian;  
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- domnul deputat Dalcă Ștefan-Petru, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Codîrlă Liviu;  

 

 La punctul 6 - Grupul parlamentar de prietenie cu Bulgaria 

- doamna deputat Teodorescu Cătălin Florin, Grupul parlamentar al P.D.L., îl 

înlocuiește în funcția de vicepreședinte, pe domnul deputat Geantă Florian Daniel;  

 

 La punctul 9 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză 

- doamna deputat Lubanovici Mircea, Grupul parlamentar al P.D.L., o înlocuiește în 

calitatea de membru, pe doamna deputat Udrea Elena Gabriela;  

 

 La punctul 10 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru 

- doamna deputat Dragomir Maria, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

funcția de secretar, pe domnul deputat Pușcaș Iacob;  

- domnul deputat Urcan Ionaș-Florin, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Gheorghe Florin;  

 

 La punctul 11 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea 

- doamna deputat Florica Cherecheș, Grupul parlamentar al P.N.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Erland Cocei;  

 

 La punctul 12 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Croația 

- domnul senator Donțu Ovidiu Liviu, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în 

calitatea de membru, ca urmare a încetării mandatului de senator al domnului Toni Greblă.  

- domnul senator Ariton Ion, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în calitatea 

de membru,  pe domnul senator Isăilă Marius Ovidiu; 

   

 La punctul 13 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei 

- doamna deputat Dumitru Ioana Jenica, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește 

în funcția de vicepreședinte, pe domnul deputat Hulea Ioan;  
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- domnul deputat Bordeianu Dan, Grupul parlamentar al P.N.L. îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul Fenechiu Relu. 

 

 La punctul 14 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia 

- domnul deputat Lucian Nicolae Bode, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește 

în funcția de președinte, pe domnul deputat Florin Gheorge; 

 

 La punctul 15 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda 

- domnul deputat Romeo Rădulescu, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Ion Cupă; 

 

 La punctul 16 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat 

- domnul senator Bălu Marius, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul senator Volosevici Andrei Liviu; 

 

 La punctul 17 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea 

Națională 

- domnul deputat Vasile Gudu, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Theodor Paleologu; 

- doamna deputat Anghel Gabriela-Lola, Grupul parlamentar al PP-DD, îl 

înlocuiește în calitatea de membru, pe domnul deputat Hulea Ioan;  

 

 La punctul 18 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă 

- domnul deputat Dan Cristian Popescu, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește 

în funcția de secretar, pe domnul deputat Florin Mihail Secară; 

- domnul senator Ghilea Găvrilă, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru,  pe domnul senator Isăilă Marius Ovidiu; 

 

 

 



 4 

 La punctul 21 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islanda 

- doamna deputat Ciobanu Liliana, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

funcția de președinte, pe domnul deputat Smarandache Miron-Alexandru;  

- domnul senator Popa Nicolae Vlad, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

funcția de vicepreședinte,  pe domnul senator Isăilă Marius Ovidiu; 

- domnul deputat Erland Cocei, Grupul parlamentar al P.N.L. o înlocuiește în 

calitatea de membru, pe doamna deputat Florica Cherecheș. 

 

 La punctul 22 - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel 

- domnul deputat Iulian Vladu, Grupul parlamentar al P.D.L., o înlocuiește în 

calitatea de membru, pe doamna deputat Camelia-Margareta Bogdănici; 

- domnul deputat Alexandru Nazare, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Dragoș Ionel Gunia; 

 

 La punctul 24 - Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia 

- domnul senator Tișe Alin Păunel, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul senator Rogojan Mihai Ciprian; 

 

 La punctul 25 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Letonia 

- domnul deputat Dănuț Culețu, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

funcția de președinte pe domnul deputat Eugen Tomac; 

 

 La punctul 27 - Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg 

- domnul deputat Burlacu Ștefan, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

funcția de președinte, pe domnul deputat Bucur Alin-Constantin;  

 

 La punctul 28 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Malta 

- domnul deputat Diaconu Adrian-Nicolae, Grupul parlamentar al P.S.D., îl 

înlocuiește în funcția de președinte, pe domnul deputat Condurățeanu Andrei-Răzvan;  
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- domnul deputat Ionaș Florin Urcan, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Florian Daniel Geantă; 

 

 La punctul 29 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord 

- domnul deputat Blănariu Valentin, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Dumitru Ovidiu Ioan; 

 

 

 La punctul 30 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei 

- domnul deputat Romeo Rădulescu, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul deputat Valerian Vreme; 

 

 La punctul 31 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă 

- domnul deputat George Ionescu, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

funcția de președinte, pe domnul deputat Petru Movilă; 

- doamna deputat Adam Luminița-Pachel, Grupul parlamentar al PP-DD, îl 

înlocuiește în calitatea de membru, pe domnul senator Coste Marius;  

 

 La punctul 33 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă 

- domnul deputat Liviu Laza Matiuța, Grupul parlamentar al P.D.L., o înlocuiește în 

funcția de președinte pe doamna deputat Camelia Margareta Bogdănici; 

 

 La punctul 34 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia 

- domnul deputat Fenechiu Cătălin-Daniel, Grupul parlamentar al PP-DD, îl 

înlocuiește în funcția de secretar, pe domnul deputat Rotaru Răzvan; 

 

 La punctul 35 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei 

- domnul deputat Mircea Man, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru pe domnul deputat Petru Movilă; 
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- doamna deputat Mocioi Niculina, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul senator Bujor Dumitru-Marcel; 

 

 La punctul 36 - Grupul parlamentar de prietenie cu Suedia 

- domnul senator Nicolae Vlad Popa, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul senator Rogojan Mihai Ciprian; 

 

 La punctul 40 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană 

Democratică şi Populară 

- domnul deputat Vasile Gudu, Grupul parlamentar al P.D.L.,  îl înlocuiește în 

funcţia de preşedinte, pe domnul deputat Theodor Paleologu;  

  

 La punctul 43 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Hașemit al Iordaniei 

- domnul senator Igaș Traian Constantin, Grupul parlamentar al P.D.L., îl 

înlocuiește în calitatea de membru, pe domnul senator Volosevici Andrei Liviu; 

 

 La punctul 47 - Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru 

- domnul senator Mihăilescu Petru Șerban, Grupul parlamentar al PSD, este 

desemnat în calitatea de membru, ca urmare a încetării mandatului de senator al domnului 

Stoica Ștefan; 

 

 La punctul 50 - Grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusă 

- doamna deputat Mincă Liliana, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul senator Vochițoiu Haralambie; 

- domnul senator Pereș Alexandru, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

calitatea de membru, pe domnul senator Isăilă Ovidiu Marius; 

   

 La punctul 59 - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Plurinațional al Boliviei  

- domnul senator Ghilea Găvrilă, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

funcția de vicepreședinte pe domnul senator Rogojan Mihai-Ciprian; 
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 La punctul 61 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia 

- domnul deputat Marian Ion-Cristinel, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește 

în funcția de președinte, pe domnul deputat Mihai Aurelian;  

 

 La punctul 63 - Grupul parlamentar de prietenie cu Côte d'Ivoire 

- domnul senator Pereș Alexandru, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în 

funcția de președinte pe domnul senator Volosevici Andrei Liviu; 

- domnul senator Bota Sorin Ovidiu, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în 

funcția de vicepreședinte, ca urmare a încetării mandatului de senator al domnului Toni 

Greblă.    

- domnul deputat Niculescu Dumitru, Grupul parlamentar al PP-DD, îl înlocuiește în 

funcția de secretar, pe domnul deputat Pușcaș Iacob;  

 

 La punctul 70 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran 

- domnul deputat Sorin Teju, Grupul parlamentar al P.N.L., îl înlocuiește în calitatea 

de membru, pe domnul deputat Gheorghe Mirel Taloș; 

 

 La punctul 85 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a 

Uruguayului 

- domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, Grupul parlamentar al PP-DD, îl 

înlocuiește în funcția de vicepreședinte, pe domnul deputat Fonta Nuțu; 

 

 La punctul 86 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Venezuela 

- domnul deputat Mircea Man, Grupul parlamentar al P.D.L., îl înlocuiește în funcția 

de președinte pe domnul deputat Adrian Gurzău; 
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 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa 

comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

 

 

       p. PREŞEDINTELE                 PREŞEDINTELE 

        CAMEREI DEPUTAŢILOR                              SENATULUI 

            

 

 

     Viorel HREBENCIUC             Călin POPESCU-TĂRICEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  16 iunie 2014 

Nr.  


