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În zilele de 2, 3 şi 4 aprilie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

Studierea Raportului privind participarea la reuniunea Consiliului Afaceri Externe 

(CAE) care a avut loc la Bruxelles, în 11 martie 2013. 

De asemenea, au mai fost abordate probleme actuale de politică externă cum ar fi 

stadiul aderării României la spaţiul Schengen, situaţia de securitate din Siria şi cele două 

Corei, precum şi masa rotundă consacrată cooperării și asistenţei internaționale pentru 

dezvoltare (AOD), eveniment organizat la sediul MAE în 2 aprilie a.c.. 

La reuniunea AOD din 2 aprilie au participat reprezentanţi de prim rang ai 

structurilor guvernamentale, care au desfăşurat şi finanţat acţiuni în domeniul cooperării 

pentru dezvoltare, având ca obiectiv stabilirea unei mai bune coordonări la nivel 

instituţional pe linia AOD, în vederea ameliorării procesului de gestionare a acestui 

domeniu. 

În prezent, conform Strategiei Naţionale privind Politica de Cooperare Internaţională 

pentru Dezvoltare, România susţine dezvoltarea statelor din ariile geografice identificate ca 

prioritare pe relaţiile externe, incluzând statele din Europa de Est, Balcanii de Vest şi 

Caucazul de Sud.  

 Şedinţele Comisiei pentru politică externă au fost conduse de domnul preşedinte 

Borbély László. 
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La şedinţele din 2, 3 şi 4 aprilie a.c., au fost prezenţi 24 deputaţi: Borbély László 

(UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Petre Roman (PNL), Comşa Cornel-George 

(PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan 

(PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu 
Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru Lucian (PDL), 

Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa 
Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), 

Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache 
Daniel (PSD). 

 
 
 

            
Preşedinte,                    Secretar, 
 

                     
                  Borbély László                    Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 
 
 


