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În perioada 20 – 22 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

 Informarea membrilor Comisiei urmare vizitelor întreprinse în 
Republica Moldova (6-9 aprilie a.c.) şi în Spania (13-15 aprilie a.c.) 

 
 Diverse 

 
 

În zilele de 20-22 aprilie a.c. membrii Comisiei s-au întrunit în şedinţă 
şi au fost informaţi cu privire la efectuarea unor vizite oficiale în Republica 
Moldova şi în Spania. 

 
Programul vizitei în Republica Moldova a cuprins o primire la E.S. dl. 

Mihai GHIMPU, Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Preşedintele 
Parlamentului, întâlniri cu dl. Serafim URECHEAN, Prim-Vicepreşedintele 
Parlamentului, dl. Andrei POPOV, Vice-ministru al Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, dl. Victor OSIPOV, Viceprim-ministru al RM, dl. Iurie ŢAP, 
Vicepreşedinte al Parlamentului RM, dl. Igor CORMAN, Preşedintele Comisiei 
politică externă şi integrare europeană, alte întâlniri parlamentare şi 
guvernamentale.   

 
Domnul preşedinte Korodi a informat membrii Comisiei despre situaţia 

politică din Republica Moldova, despre principalele teme abordate, cooperarea 
parlamentară şi cea bilaterală, demersurile vizând integrarea europenă, 
procesul constituţional, dosarul transnistrean. 

 
Domnul deputat Buciuta a propus înaintarea unei scrisori Ministerului 

Educaţiei prin care să cerem lămuriri cu privire la echivalarea diplomelor 
pentru cetăţenii moldoveni de către România iar domnul deputat Budurescu 
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şi-a exprimat dezamăgirea faţă de lipsa de activitate a ambasadorului 
României în R.Moldova, proaspăt numit. Totodată, s-a remarcat că 
saptămâna viitoare, 26-30 aprilie a.c., domnul Mihai Ghimpu, preşedintele 
interimar al R.Moldova, preşedintele Parlamentului, va efectua o vizită în ţara 
noastră, ocazie cu care se doreşte definitivarea unui document de cooperare 
parlamentară precum şi refacerea Comisiei parlamentare mixte. 

 
În cursul vizitei oficiale în Spania delegaţia română a avut întâlniri cu 

membri ai Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor, cu Secretarul 
General al Afacerilor Externe şi cu membri ai comunităţilor româneşti din 
Spania. 

 
Au fost subliniate priorităţile de politică externă ale celor două ţări şi a 

avut loc un schimb de opinii pe teme prioritare precum Balcanii de Vest şi R. 
Moldova. De asemenea, s-a convenit stabilirea unui parteneriat strategic între 
cele 2 parlamente. 

 
În cadrul întâlnirii cu comunităţile de români au fost evidenţiate o serie 

de probleme cu care se confruntă aceştia şi s-a cerut sprijin din partea 
statului român pentru rezolvarea lor. Membrii Comisiei au remarcat că nu 
este instituţionalizat mecanismul de cooperare cu românii din afară şi că 
există finanţări ambigue din partea Departamentului pentru românii de 
pretutindeni. 

 
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de 

domnul preşedinte Korodi Attila. 
 
 La lucrările şedinţelor Comisiei din 20, 21 şi 22 aprilie a.c. au fost 

prezenţi 21 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), 
Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin 
Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Farago Petru 
(UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Iacob Ridzi Monica (PD-L), Iftime 
Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), 
Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 
(PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever 
(PD-L).  

 

 

    Preşedinte,                  Secretar, 
 
 
             Korodi Attila                                            Alin Popoviciu 
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