
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ   

         
                Bucureşti, 3 noiembrie 2011 
 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
1 – 2 noiembrie 2011 

 
 În perioada 1 – 2 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 
Aprofundarea  următoarelor teme de politică externă: 
 

• Concluziile Reuniunii Consiliului Consultativ al Forumului naţional pentru 
implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (MAE, 19 
octombrie a.c.) 

• Aspecte referitoare la implementarea Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării, care vor face obiectul Reuniunii informale a miniştrilor de 
externe din Regiunea Dunării  (Bucureşti, 7 – 8  noiembrie 2011). 

 
Ministerul de Externe a organizat, la data de 19 octombrie 2011, prima 

Reuniune a Consiliului Consultativ al Forumului naţional pentru implementarea 
Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), la care au participat 
reprezentanţi ai ministerelor implicate în implementarea Strategiei, exponenţi 
ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. Participanţii au subliniat importanţa 
deosebită acordată strategiei dunărene de către ministrul afacerilor externe al 
României, scoţându-se în evidenţă faptul că arhitectura instituţională a acestei 
strategii nu trebuie să devină un proces birocratic, ci trebuie să faciliteze 
aplicarea principiului subsidiarităţii şi deschiderea către implicarea autorităţilor 
locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. 

Acest eveniment precedă Reuniunea informală a miniştrilor de extrerne din 
Regiunea Dunării (Bucureşti, 7 – 8 noiembrie a.c.). Reuniunea va fi prezidată 
de  dl. Teodor  Baconschi,  ministrul   afacerilor   externe  al   României   şi  de   
dl. Michael Spindelegger, ministru federal al Austriei şi se va desfăşura sub 
înaltul patronaj al Preşedintelui României. La această Reuniune vor participa 
reprezentanţi ai diplomaţiilor riverane la Dunăre, care vor aborda o serie de 
aspecte privind dezvoltarea durabilă în spaţiul dunărean – ca motor al creşterii 
economice şi al dezvoltării schimburilor culturale. Evenimentul marchează un  
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an de la Summit-ul de la Bucureşti (8 noiembrie 2010), unde au fost stabilite 
aspectele legate de orientările majore de care s-a ţinut cont în structurarea 
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. 

La şedinţele din zilele de 1 şi 2 noiembrie a.c., au participat următorii 23 
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), Uricec Eugen Constantin (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 
Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L). . 
  
 

Preşedinte,           Secretar, 
 

         Korodi Attila                                             Buciuta Ştefan 
 
 
 
 
 
 
 
 


	        

