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In zilele de 23 şi 25 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 

 Studiu asupra următoarelor iniţiative legislative europene: 
JOIN (2015) 50 – Revizuirea politicii europene de vecinătate 
COM (2015) 611 – Strategia de extindere a UE.  
 

În perioada 23-25 februarie a.c. membrii Comisiei au studiat documentele europene 
aflate pe ordinea de zi, în vederea dezbaterii acestora într-o şedinţă ulterioară. 

Obiectivul cel mai urgent al planului de revizuire a Politicii Europene de Vecinătate îl 
constituie stabilizarea ţărilor vecine prin combaterea a două fenomene: radicalizarea în zona 
mediteraneană şi deplasările necontrolate de populaţie. In al doilea rând, crearea unui cadru 
comun de politică pentru vecinătatea estică şi sudică în măsură să reflecte diferitele aspiraţii, 
capacităţi şi interese ale statelor vecine. Un al treilea obiectiv al Uniunii în cadrul PEV va fi 
asigurarea statului de drept şi a independenţei şi eficacităţii sistemelor juridiciare. 

In ceea ce priveşte Strategia de extindere a Uniunii Europene, România recunoaşte 
că politica de extindere a UE constituie un instrument de promovare a păcii, securităţii, 
stabilităţii şi prosperităţii în Europa, salutând noua metodologie de evaluare a Comisiei 
Europene şi susţinând mesajul politic de sprijin pe care Uniunea îl transmite statelor 
candidate. Totodată, România apreciază ca pozitiv accentul pus asupra chestiunilor 
fundamentale precum statul de drept, drepturile fundamentale, reforma administraţiei publice, 
dezvoltarea economică şi competitivitatea. 
  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Natalia Elena Intotero şi 
domnul preşedintele Borbély László. 
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La şedinţa Comisiei din 23 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 20 

deputaţi: Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu Alin-
Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), Tudorache Daniel (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (Neafiliat), Balan Ioan (PNL), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), Enea Constantin-Cosmin 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (Grupul Progresist), 
Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (Grupul Progresist), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion 
(PNL). Au fost absenţi: domnul Borbély László (deplasare) şi domnul Victor-Viorel Ponta 
(PSD).  

 
La şedinţa Comisiei din 25 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr de 20 

deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad 
(PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), Tudorache 
Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (Neafiliat), Balan Ioan 
(PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), Enea 
Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian 
Daniel (Grupul Progresist), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Rizea Cristian 
(PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). Au 
fost absenţi: domnul Pârgaru Ion (deplasare) şi domnul Victor-Viorel Ponta (PSD).  

 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 
 
 
 
 


