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În perioada 27 - 28 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

Miercuri, 27 aprilie 
Întâlnirea  membrilor Comisiei pentru politică externă (împreună cu membrii 

Comisiilor parlamentare implicate în problematica UNESCO), cu doamna Irina 
Bokova, Director general al UNESCO 
 

Joi, 28 aprilie 
Aprofundarea  temelor referitoare la Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor pentru 

politică externă (COFACC), care se va desfăşura la Budapesta, în perioada 5 – 6 
mai 2011. 
 

• Vizita doamnei Irina Bokova în România este de interes deosebit pentru 
cooperarea UNESCO - România. România este interesată de dezvoltarea 
acestei cooperări, nu numai în calitatea sa de parte a unor Convenţii UNESCO în 
domeniul educaţiei, culturii şi ştiinţei, dar şi a prezenţei unor obiective naţionale 
pe Lista Patrimoniului Mondial din gestiunea UNESCO, în care ţara noastră 
figurează cu mai multe obiective culturale şi un obiectiv natural. Prin urmare, 
registrul vizitei este unul multidisciplinar şi inter-instituţional. Vizita ar urma să 
aibă ca rezultate, printre altele: valorificarea în formule instituţionale, a rolului 
activ al României în dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentele Naţionale şi 
UNESCO, prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi UNESCO privind 
funcţionarea Centrului European UNESCO pentru Învăţământul Superior 
(CEPES), stabilirea principalelor direcţii de acţiune pentru avansarea dosarelor 
curente de obiective de pe lista tentativă a UNESCO,  etc. 

 
• Referitor la Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor pentru politică externă 

(COFACC), aceasta este organizată în cadrul preşedinţiei ungare a UE şi va 
aborda următoarele tematici: rezultatele obţinute până în prezent de preşedinţia 
ungară a Consiliului UE, priorităţile în domeniul politicii externe, Politica 
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europeană de vecinătate, situaţia din Africa de nord,  integrarea Balcanilor de 
Vest în UE, Parteneriatul Estic, etc.  
 

 
Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 

preşedintele Comisiei. 
 

La şedinţele din  27 şi 28 aprilie 2011, au participat următorii 22 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), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase 
Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor-Viorel 
(PSD), Pop Georgian (PSD),  Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton  (PNL), 
Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever 
(PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L).    
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

          Korodi Attila                                         Buciuta Ştefan 
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