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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ     
 
                    Bucureşti, 4 iunie 2015 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 3 - 4 iunie 2015 
 

In zilele de 3 şi 4 iunie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
şedinţele cu următoarea ordine de zi: 
 
Miercuri, 3 iunie 2015, sala Comisiei 
 
ora 09.30  
 

 Dezbateri privind formularea, la solicitarea Biroului Permanent, a unui punct de 
vedere al Comisiei pe Proiectul de Declaraţie privind consolidarea Statutului 
Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) şi 
propunerea de amendare a Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre 
(OCEMN) 

 
ora 15.00 
 

 Intâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului 
Afacerilor Interne dedicată noii Politici Europene de Vecinătate în domeniul Migraţiei 
şi evoluţiilor recente din UE în domeniul migraţiei şi azilului. Şedinţă comună cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 
pentru afaceri europene 

 
Joi, 4 iunie 2015 

 
• Studierea proiectelor de Lege cu care a fost sesizată Comisia. 

Urmare sesizării Biroului Permanent, Comisia pentru politică externă s-a întrunit în 
şedinţă, în data de 3 iunie a.c., pentru formularea unui punct de vedere pe Proiectul de 
Declaraţie privind consolidarea Statutului Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a 
Mării Negre (APCEMN) şi propunerea de amendare a Cartei Organizaţiei Cooperării 
Economice a Mării Negre (OCEMN). 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică au hotărât, în unanimitate, 
susţinerea propunerii de aprobare a Declaraţiei privind consolidarea Statutului Adunării 
Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), aceasta fiind menită să 
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conducă la recunoaşterea unui statut corespunzător pe care această organizaţie trebuie 
să-l deţină, alături de celelalte adunări parlamentare internaţionale. 

Miercuri, 3 iunie 2015, ora 15.00, la iniţiativa Comisiei pentru politică externă, a 
avut o întâlnire, împreună cu Comisia pentru afaceri europene şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, dedicată noii Politici Europene de Vecinătate în 
domeniul Migraţiei şi evoluţiilor recente din UE în domeniul migraţiei şi azilului. 

La dezbateri Ministerului Afacerilor Externe a fost reprezentat de către domnul 
George Ciamba, Secretar de Stat, doamna Ioana Bivolaru, Director General şi dna 
Antoaneta Barta, Director. Ministerul Afacerilor Interne a fost reprezentat de către dl 
Gheorghe Cornescu, Subsecretar de stat, dl Corneliu Alexandru, Director şi dna Irina 
Alexe, Secretar general adjunct. 

A fost apreciată oportunitatea organizării unor astfel de întâlniri, cu atât mai mult în 
contextul actual creat de valul masiv de migranţi din ultima perioadă pe dimensiunea 
sudică a Uniunii Europene, evoluţii care au suscitat discuţii şi negocieri aprinse la nivelul 
Uniunii. 

S-a reafirmat principiul de solidaritate pe care România îl are în cadrul UE dar 
poziţia ţării va fi finalizată în săptămânile următoare, în funcţie de discuţiile din cadrul UE.  

Parlamentarii au apreciat că, deşi nu este încă conturată o poziţie oficială a 
României, provocările momentului şi situaţia de securitate din regiune şi din Orientul 
Mijlociu vor impune subiectul migraţiei şi azilului ca pe una din principalele preocupări de 
politică externă. 

S-a convenit că este nevoie de o mai strânsă colaborare între ministere şi între 
acestea şi Parlament, urmând ca membrii comisiilor de specialitate să fie informaţi atât 
privind mandatele participării la Consiliile Europene, cât şi despre rezultatele acestora. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl preşedinte Borbély László. 
La şedinţa Comisiei din 3 iunie au fost prezenţi 21 membri ai Comisiei: Borbély 

László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), Marian 
Ion Cristinel (DP), Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), 
Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Absenţi 
fiind dna Anastase Roberta Alma (PNL) şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 4 iunie au fost prezenţi 20 membri ai Comisiei: Borbély 
László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu 
Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), 
Anghel Gabriela-Lola (DP), Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru 
Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava 
Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Absenţi fiind dna Anastase Roberta 
Alma (PNL) şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
          Preşedinte,                    Secretar, 

 
                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 


