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al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

15 – 16 iunie 2011 
 

În perioada  15 – 16 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

• Întrevedere cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a Adunării 
Naţionale ungare, conduse de domnul Balla Mihály, preşedintele 
Comisiei  

 
 

• Audierea următoarelor persoane propuse pentru acreditarea în 
calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României 
(şedinţă comună cu Senatul): 

 
- Bogdan Claudiu Filip – Rergatul Hashemit al Iordaniei 
- Daniel Banu – Republica Serbia 
- Cătălin Avramescu – Republica Finlanda şi Republica Estonia 
- Manuela Vulpe – Republica Argentina 
- Ion Vîlcu – Regatul Spaniei 

 
• Întrevederea cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a 

Adunării Naţionale ungare a reprezentat un bun prilej pentru a trece în 
revistă priorităţile Agendei bilaterale. S-au menţionat proiectele de cooperare 
bilaterală în domeniul energiei (finalizarea proiectului de interconectare a 
reţelelor de energie electrică de 400KV dintre Oradea şi Bekescsaba, 
promovarea AGRI la nivel european), al transporturilor (fianlizarea studiului de  
pre-fezabilitate al liniei de cale ferată de mare viteză Viena – Budapesta – 
Bucureşti – Constanţa), în  domeniul  culturii  şi  al  educaţiei  (interes  pentru  
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deschiderea celui de-al patrulea Lectorat de limba română la Institutul 
“Tessendink Samuel” din Szarva), etc. 
O preocupare deosebită în cadrul Agendei bilaterale o prezintă problemele de 
mediu, menţionându-se în acest sens că este necesar să se acceseze în 
comun fondurile, prin Programele de cooperare finanţate din fonduri UE, cu 
scopul de a preveni degradarea lucrărilor hidrotehnice din zona 
transfrontalieră şi a asigura condiţiile optime de funcţionare şi intervenţie în 
caz de inundaţii şi poluări în zona de frontieră România-Ungaria. 
Ambele părţi şi-au manifestat interesul pentru dezvoltarea unui parteneriat 
activ, care să dezvolte în comun proiectele şi programele pe care le 
considerăm prioritare pentru regiunea noastră. În cadrul acestora un loc 
important îl ocupă regiunea dunăreană şi sperăm ca o strategie europeană 
coerentă să poată fi implementată în viitorul apropiat. 
În ceea ce priveşte minoritatea roma, s-a subliniat că este necesar o 
conlucrare bilaterală aprofundată privind incluziunea socială a acesteia. Pe de 
altă parte, este nevoie şi de o strategie europeană care să susţină eforturile 
tuturor statelor membre ale UE. 
Cu referire la minorităţile naţionale, a reieşit interesul pentru soluţionarea 
tuturor situaţiilor problematice. 
Partea română a menţionat faptul că aderarea în cursul acestui an la Spaţiul 
Schengen constituie un obiectiv important al României şi a adresat aprecieri 
pentru sprijinul constant oferit de preşedinţia ungară în acest sens.  
 

• Cu referire la audierile care au avut loc în cadrul şedinţei comune a 
Comisiilor reunite de politică externă din Parlamentul României, toate 
persoanele propuse pentru acreditarea în calitate de ambasador extraordinar 
şi plenipotenţiar al României în ţările menţionate, au primit aviz favorabil, 
astfel: 

-  Bogdan Claudiu Filip – Rergatul Hashemit al Iordaniei (27 voturi 
favorabile şi 1 vot împotrivă) 

- Daniel Banu – Republica Serbia (30 voturi favorabile, nici un vot 
împotrivă) 

- Cătălin Avramescu – Republica Finlanda şi Republica Estonia 
(16 voturi favorabile şi 15 voturi împotrivă) 

- Manuela Vulpe – Republica Argentina (25 voturi favorabile, 3 
voturi împotrivă) 

- Ion Vîlcu – Regatul Spaniei (29 voturi favorabile, nici un vot 
împotrivă) 

 
În zilele de 15 şi 16 iunie a.c., au fost prezenţi la şedinţe următorii 22 
deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Grama Horia care o reprezintă pe Mitrea 
Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi 
naţionale), Dugulescu Marius Cristinel  care îl reprezintă pe Popoviciu 
Alin Augustin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Cornel Pieptea care îl 
reprezintă pe  Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), 
Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iftime 
Dragoş-Adrian (PD-L), Covaci Dorel care îl reprezintă pe Năstase Adrian 
(PSD),  Vasile Aurelia  care  îl  reprezintă  pe   Niculescu  Duvăz  Bogdan  



 
 
 
Nicolae (PSD), Paleologu Theodor care îl reprezintă pe Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Solomon Adrian care îl  reprezintă  pe  Ponta Victor-Viorel  
(PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin 
Anton  (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PD-
L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), 
Zătreanu Dan-Radu (PD-L).   A fost absentă dna deputat Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD). 
 
 
 

 
Preşedinte,      Secretar, 

 
 
        KORODI Attila       BUCIUTA Ştefan 
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