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 În perioada 1 - 3 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea Ordine de zi: 
 

• Aprofundarea unor teme actuale de politică externă: vizita ministrului 
afacerilor externe în Israel şi Palestina, situaţia din Orientul Mijlociu 

  
• Întâlnirea Comisiei pentru politică externă cu Delegaţia Comisiei 

pentru politică externă a Marii Adunări Naţionale a Republicii Turcia, 
condusă de domnul Murat Mercan, preşedintele Comisiei 

 
Aprofundarea  unor teme actuale de politică externă 
 
Referiror la situaţia din Libia s-au evidenţiat eforturile depuse de 
Ministerul Afacerilor Externe pentru protejarea cetăţenilor români din 
regiune şi evacuarea acestora în deplină siguranţă. 
 
În ceea ce priveşte vizita Ministrului Baconschi în Statul Israel şi la 
Autoritatea Palestiniană, aceasta a constituit un bun prilej  de evaluare a 
stadiului relaţiilor bilaterale şi a explorării modalităţilor de consolidare a 
acestor relaţii, în domenii de interes reciproc. De asemenea, s-a realizat 
un schimb de opinii privind evoluţiile din nordul Africii şi Orientul Mijlociu. 
 
Întâlnirea Comisiei pentru politică externă cu Delegaţia Comisiei 
pentru politică externă a Marii Adunări Naţionale a Republicii 
Turcia, condusă de domnul Murat Mercan, preşedintele Comisiei 
 
În cadrul convorbirilor cu Delegaţia Comisiei pentru politică externă a 
Marii Adunări Naţionale a Republicii Turcia, cele două părţi au salutat 
nivelul  excelent  al  relaţiilor  bilaterale  şi  au  exprimat  interesul  pentru   
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continuarea dialogului româno-turc, în domeniile de interes comun. S-a 
evidenţiat nivelul foarte bun al cooperării economice, Turcia fiind al 5-lea 
partener economic al României şi pe locul întâi, în rândul partenerilor non-
UE. Este necesară valorificarea continuă a potenţialului existent, în special 
în domeniul energiei, ambele ţări acordând o importanţă deosebită 
securităţii energetice. În acest context, s-a  subliniat importanţa realizării 
proiectului Nabucco pentru România şi faptul că dorim ca, printr-o 
coordonare sporită dintre ţările partenere la acest acord, printre care şi 
Turcia, deciziile finale de investiţie să fie luate în timp util. De asemenea, 
suntem interesaţi de materializarea proiectului privind cablul de electricitate 
subacvatic Constanţa – Istanbul. 
Referitor la aderarea Turciei la UE, partea română a arătat că sprijină 
eforturile acesteia, nu numai cu ocazia întâlnirilor cu partenerii europeni, dar 
şi prin expertiza pe care poate să o acorde în procesul îndeplinirii criteriilor 
de aderare. 
Dl. Murat Mercan a mulţumit pentru sprijinul acordat de România aderării 
Turciei la UE şi a asigurat că partea turcă va impulsiona realizarea 
obiectivelor comune în domeniul economic. 
Discuţiile au fost conduse de doamna Manuela Mitrea, vicepreşedinte al 
Comisiei. 

  
La şedinţele din zilele de 1 şi 2 martie a.c., au participat următorii 19 

deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), 
Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif 
Veniamin (PDL), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), 
Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iacob Ridzi 
Monica (PD-L), , Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD), 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme 
Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L),  Popescu-Tăriceanu Călin  (PNL), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).    

În ziua de 3 martie a.c. au participat la şedinţă, următorii 18 deputaţi: Mitrea 
Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 
Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PD-L), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor 
(minorităţi naţionale), Iacob Ridzi Monica (PD-L), , Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), 
Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-
Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L),  Popescu-
Tăriceanu Călin  (PNL), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever 
(PD-L).   A fost absent motivat, domnul deputat Korodi Attila (UDMR) 
(deplasare). 

 
   
 p. Preşedinte,               Secretar, 
 
 
  Manuela Mitrea          Buciuta Ştefan 

 
 


	     

