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 În perioada 15 – 18 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de  zi: 

 Audierea domnului Lucian Fătu pentru postul de ambasador 
al României în Republica Elenă 

 Dezbaterea şi avizarea PLx 108/2013 – proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 

 Aprofundarea următoarelor teme: 
o Interconectarea instituţiilor româneşti la instituţiile Uniunii 

Europene – subiect abordat cu ocazia vizitei de lucru la 
instituţiile europene de la Bruxelles, a domnului George 
Ciamba, secretar de stat pentru afaceri europene;  

o Concluzii asupra Reuniunii coordonatorilor naţionali ai 
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi a coordonatorilor 
naţionali ai instrumentelor structurale UE din statele 
participante la Strategia Dunării. 

 
În urma audierii domnului Lucian Fătu, Comisiile reunite de politică 

externă ale Parlamentului au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, 
nominalizarea acestuia pentru postul de ambasador al României în Republica 
Elenă. 

Pentru prezentarea proiectului de Lege înscris pe ordinea de zi au fost 
invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, fiind prezenţi la şedinţă, 
domnii: Nicolae Tutilescu – şef Departament Afaceri Europene şi Victor 
Gândac –director al Direcţiei Emigrări. 
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După dezbaterea PLx 108, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă şi trimiterea acestuia în Plenul Camerei Deputaţilor, în forma 
prezentată.  

 
Membrii Comisiei au aprofundat două teme importante, respectiv 

Interconectarea instituţiilor româneşti la instituţiile Uniunii Europene – subiect 
abordat cu ocazia vizitei de lucru la instituţiile europene a domnului George 
Ciamba, secretar de stat pentru afaceri europene şi concluzii asupra Reuniunii 
coordonatorilor naţionali ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi a 
coordonatorilor naţionali ai instrumentelor structurale UE din statele 
participante la Strategia Dunării. 

În perioada 15 - 16 aprilie a.c., secretarul de stat George Ciamba a 
efectuat o vizită de lucru la instituţiile europene de la Bruxelles. 

În cadrul discuţiilor cu directorul general administrativ al Serviciului 
European de Acţiune Externă (SEAE), domnul George Ciamba a subliniat 
importanţa unei reprezentări corespunzătoare a României la nivelul SEAE, 
atât din punct de vedere cantitativ şi calitativ, respectiv, în spaţiile unde 
România deţine expertiză. Totodată, demnitarul român a evidenţiat importanţa 
pe care România o acordă SEAE pe a cărui agendă sunt promovate şi 
priorităţile de politică externă a României. 

În cadrul discuţiilor cu domnul Joost Kuhlmann, şeful unităţii 
responsabile de România în cadrul Direcţiei Generale pentru Afaceri 
Economice şi Financiare  a Comisiei Europene, a fost discutată evaluarea 
României în contextul Semestrului European. Secretarul de stat pentru afaceri 
europene a subliniat eforturile depuse de România pentru îndeplinirea 
obiectivelor din programul convenit cu FMI, UE şi Banca Mondială. A 
menţionat rezultatele pozitive din punct de vedere macroeconomic obţinute de 
România, ceea ce reprezintă şi un succes al programului de asistenţă al 
Comisiei Europene. De asemenea, au fost reliefate măsurile luate de Guvernul 
român pentru asigurarea prioritară a unei mai bune absorbţii a fondurilor 
europene în cadrul financiar multianual. 

Reuniunea coordonatorilor naţionali ai Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării şi a coordonatorilor naţionali ai instrumentelor structurale UE din 
statele participante la Strategia Dunării – instrument comunitar de cooperare 
macro-regională al statelor riverane Dunării - îşi propune dezvoltarea 
economică şi socială a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea 
implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE. Scopul manifestării este 
acela de a dezbate şi identifica soluţii pentru integrarea obiectivelor Strategiei 
Dunării în cadrul viitoarelor programe naţionale şi regionale prin care vor fi 
utilizate fondurile europene în perioada 2014 – 2020. 

Lucrările şedinţelor Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte 
Borbély László şi, respectiv, de doamna vicepreşedinte Natalia Intotero. 

La şedinţa din data de 15 aprilie a.c., au participat următorii 24 deputaţi: 
Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD),Roman Petre (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-Aigustin-Florin (PDL), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch 
Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD).   

La şedinţele din zilele de 16 - 18 aprilie a.c., au participat următorii 20 
deputaţi: Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (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), Rizea Cristian (PSD), 
Sava Andrei-Valentin (PSD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel 
(PSD).  Au fost absenţi, fiind în deplasare externă, deputaţii:  Borbély László 
(UDMR), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Augustin-
Florin (PDL), Şcheau Ion (PP-DD). 

 
 

            
             p. Preşedinte,                Secretar, 

 
                     

           Intotero Natalia              Tocuţ Dan-Laurenţiu 
 


