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PROCES VERBAL 
 al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 16-19 iunie  2014 
 

În perioada 16-19 iunie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

• Examinarea, în primă lectură, Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corupului 
diplomatic şi consular al României (Plx nr.326/2014) 

 
• Intâlnire cu Delegaţia Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului croat, 

condusă de domnul Milorad Pupovac, preşedintele Comisiei 
 
• Diverse 

 
Referitor la Propunerea legislativă nr.326/2014, membrii Comisiei au examinat în 

primă lectură iniţiativa legislativă, urmând a redacta raportul într-o şedinţă ulterioară. 

In data de 16 iunie, la orele 18.00, Comisia pentru politica externă a avut o 

întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Republicii 

Croaţia, condusă de domnul Milorad Pupovac, preşedintele Comisiei. 

In cadrul întrevederii au fost abordate chestiuni privind securitatea europeană şi 

regională, cu accent pe criza din Ucraina şi potenţialul de instabilitate din zona Balcanilor. 

A fost subliniată utilitatea activării mecanismelor regionale şi a unui dialog cât mai 

aprofundat pentru soluţionarea problemelor, precum şi consolidarea capacităţii de 

absorbţie a fondurilor europene, dezvoltarea de parteneriate regionale (Parteneriatul Sud-

Est European, Strategia Dunării), cooperarea economică, academică, situaţia minorităţilor. 

Delegaţia croată a solicitat sprijin şi o împărtăşire a experienţelor României pentru 

îmbunătăţirea modalităţilor de absorbţie a fondurilor comunitare, partea română insistând 

asupra importanţei creării unei infrastructuri adecvate şi a simplificării şi centralizării 

mecanismelor de atragere a fondurilor. 
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Domnul preşedinte Borbély a susţinut menţinerea ritmului ascedent al dialogului 

bilateral, precum şi acordarea unei atenţii speciale dimensiunii parlamentare. A evidenţiat 

utilitatea coagulării unor poziţii comune a ţărilor din regiune, din Estul Europei, pentru 

reprezentarea intereselor noastre în cadrul negocierilor care au loc în Uniunea Europeană.  

Cele două delegaţii au subliniat rolul esenţial al minorităţilor croată şi istro-română 

din cele două ţări pentru consolidarea dialogului în toate domeniile, delegaţia croată 

apreciind în mod deosebit modul în care sunt tratate în România minorităţile.  

La punctul diverse membrii Comisiei au stabilit perioada şi ordinea de zi pentru 

şedinţele Comisiei din timpul vacanţei parlamentare. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 

La şedinţele din 17 şi 18 iunie a.c. au fost prezenţi 24 de membri ai Comisiei: 

Borbély László (UDMR),  Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-

Florin (PDL), Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian 

(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru Lucian 

(PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), 

Rizea Cristian (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin 

(PSD), Tudorache Daniel (PSD). Absenţi motivat fiind dna Anastase Roberta Alma 
(PDL) - deplasare şi dl Victor-Viorel Ponta (PSD) - Prim Ministru. 

La şedinţa din 19 iunie a.c. au fost prezenţi 25 de membri ai Comisiei: Borbély 
László (UDMR),  Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), 

Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), 
Anastase Roberta Alma (PDL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot 
Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), 

Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru 
Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), 

Rizea Cristian (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin 

(PSD), Tudorache Daniel (PSD). Absent motivat fiind domnul Victor-Viorel Ponta (PSD) 
- Prim Ministru. 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 
 

                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 


