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18-21martie 2013
În perioada 18-21 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi:
•

Redactarea avizului solicitat de către Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor, asupra moţiunii simple cu titlul Politica antieuropeană sau
“cum poate trăi USL fără Schengen”;

•

Întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru Integrare Europeană a
Parlamentului din Muntenegru, condusă de domnul Slaven Radunović,
preşedintele acesteia;

•

Aprofundarea unor teme actuale de politică externă:
o Documentare

referitoare

la

Ziua

Internaţională

a

Francofoniei.
o Participarea secretarului de stat pentru afaceri strategice
Bogdan Aurescu la ediţia aniversară a Conferinţei „Harvard
Black Sea Security Program: 15 years of commitment,
success and way forward” (18- 20 martie a.c.).
Membrii Comisiei pentru politică externă au luat cunoştinţă de textul moţiunii
simple.
În urma discuţiilor, nu au existat obiecţii asupra îndeplinirii condiţiilor
procedurale pentru dezbaterea moţiunii simple şi, pe cale de consecinţă, membrii
Comisiei au propus, cu majoritate de voturi, dezbaterea acesteia în Plen.
În cadrul întrevederii cu delegaţia Comisiei pentru Integrare Europeană a
Parlamentului din Muntenegru, condusă de domnul Slaven Radunović, preşedintele

acesteia, ambele părţi au subliniat necesitatea dezvoltării şi intensificării cooperării
bilaterale, atât la nivel parlamentar, cât şi la nivel guvernamental.
S-a reiterat sprijinul nostru pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea
Europeană, de îndată ce va îndeplini toate criteriile, demonstrând că este pregătit
să-şi asume obligaţiile de membru al UE.
Sprijinul statelor membre, în special al celor care au aderat recent, trebuie
valorificat, pentru asumarea lecţiilor învăţate, inclusiv în abordarea negocierilor şi
a relaţiilor cu instituţiile UE şi cu statele membre.
Comisia pentru politică externă a acordat o atenţie deosebită Zilei
Internaţionale a Francofoniei, eveniment ce este sărbătorit la data de 20 martie a
fiecărui an.
În acest an, România celebrează 20 de ani de la aderarea la Organizaţia
Internaţională a Francofoniei. Politica externă a României împărtăşeşte pe deplin
valorile universale francofone – diversitate culturală, respect pentru drepturile
omului, pace şi dezvoltare durabilă - şi sprijină demersurile Organizaţiei
Internaţionale a Francofoniei de consolidare a dimensiunii politice a forului
multilateral.
În cadrul Conferinţei „Harvard Black Sea Security Program: 15 years of
commitment, success and way forward”, s-a reliefat importanţa dialogului între
toţi actorii din jurul Mării Negre, ca modalitate optimă de depăşire a divergenţelor
de opinie a statelor din zonă. Dezvoltarea unor platforme politice eficiente de
dialog între statele Mării Negre va putea contribui la soluţionarea divergenţelor şi
chiar a disputelor bilaterale sau regionale, iar soluţionarea acestora va duce la
intensificarea dilaogului şi a cooperării pentru dezvoltarea regiunii. Intensificarea
dialogului cu instituţiile europene este necesară pentru atingerea unui nivel mai
mare de coerenţă şi complementaritate între diversele iniţiative de cooperare
transfrontalieră promovate de UE în regiune, precum: Strategia Dunării,
Programul de cooperare tarnsfrontalieră în bazinul Mării Negre, Politica Maritimă
Integrată şi Sinergia Mării Negre.
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de
domnul Borbély László, preşedintele comisiei.
La şedinţa din ziua de 18 martie a.c., au participat următorii 22 deputaţi:
Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL),
Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel
Gabriela-Lola (PP-DD), Bălan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL),

Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ OvidiuVictor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD),
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Pârgaru Ion (PNL), PistruPopa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch
Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul deputat Nistor
Gheorghe-Vlad (PNL).
La şedinţa din ziua de 19 martie a.c., au participat următorii 21 deputaţi:
Borbély László (UDMR), Roman Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PPDD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Bălan Ioan
(PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL),
Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru
Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme
Oana (PSD), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL),
Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Sava AndreiValentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel
(PSD). Au fost absenţi doamna deputat Intotero Natalia-Elena (PSD), aflată în
deplasare şi domnul deputat Nistor Gheorghe-Vlad (PNL).
La şedinţele din zilele de 20 şi 21 martie a.c., au participat următorii 22
deputaţi: Borbély László (UDMR), Roman Petre (PNL), Comşa Cornel-George
(PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Bălan
Ioan (PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin
(PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale),
Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo-Florin (PNL),
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Pârgaru Ion (PNL), PistruPopa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch
Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenţi doamna deputat
Intotero Natalia-Elena (PSD), aflată în deplasare şi domnul deputat Nistor
Gheorghe-Vlad (PNL).
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