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 În perioada 3-6 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de  zi: 

• Întrevedere cu delegaţia Comitetului Central al grupării Fatah din cadrul 

Consiliului Legislativ Palestinian; 

• Dezbatere asupra Acordului dintre Belgrad şi Priştina şi a impactului 

său asupra proceselor de integrare europeană şi euro-atlantică în 

Balcani (şedinţă comună cu Senatul); 

• Studiu asupra proiectului de Decizie a Consiliului UE privind 

modalităţile de punere în aplicare a Clauzei de Solidaritate (Art. 222 

TFUE); 

• Studierea concluziilor Reuniunii miniştrilor afacerilor externe din statele 

participante SEECP.  

 În cadrul întrevederii cu Comitetul Central al grupării Fatah din cadrul 

Consiliului Legislativ Palestinian, preşedintele Borbély a subliniat că România sprijină 

realizarea reconcilierii inter-palestiniene, ca element important pentru succesul 

Procesului de Pace.  

România susţine existenţa a două state independente, Palestina şi Israel, care 

să coexiste în pace şi securitate. 

Adu
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De asemenea, România consideră că existenţa unui stat Palestinian viabil 

poate fi realizată doar în urma negocierilor directe palestiniano-israeliene, cu sprijinul 

principalilor actori internaţionali implicaţi, îndeosebi SUA, UE, etc. 

Preşedintele Borbély a concluzionat că România sprijină construcţia şi 

consolidarea instituţiilor palestiniene construite în mod democratic, ca etapă 

premergătoare a constituirii unui stat palestinian independent şi ca modalitate de 

îmbunătăţire a condiţiilor de securitate din Teritoriile Palestiniene. 

În cadrul dezbaterilor privind Acordul dintre Belgrad şi Priştina, preşedintele 
Borbély László a remarcat faptul că, în politica externă, România a dat dovadă de o 

consecvenţă lăudabilă, considerând că şi în această problemă putem să avem un 

punct de vedere coerent şi un mesaj clar, astfel încât România să fie un actor 

important nu numai în relaţiile cu Serbia, ci în întreaga zonă. 

 De aceea, având în vedere evoluţiile din ultima perioadă şi faptul că dorim 

normalizarea relaţiilor în această parte a Europei, România ar trebui să se alinieze 

poziţiilor partenerilor europeni şi euro-atlantici în ceea ce priveşte recunoaşterea 

statutului Kosovo. 

 România sprijină eforturile Serbiei de aderare la Uniunea Europeană şi 

deciziile noastre pot influenţa pozitiv acest demers. 

 În cadrul reuniunii, s-a propus înfiinţarea unui grup de lucru format din membri 

ai celor două Comisii pentru politică externă ai Parlamentului României,  

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi consilierul prezidenţial pe probleme 

de politică externă, care să coordoneze poziţia României în această problemă. 

Referitor la proiectul de Decizie a Consiliului UE privind modalităţile de punere 

în aplicare a Clauzei de Solidaritate (Art. 222 TFUE), membrii Comisiei au analizat 

punctul de vedere transmis de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la acest 

document. 

Cu ocazia reuniunii SEECP de la Ohrid, din Macedonia s-a reiterat importanţa 

vitală a acestei organizaţii ca unic for politic de cooperare regională în Europa de 

Sud-Est şi a Consiliului Cooperării Regionale ca structură operaţională a Procesului. 

 Totodată, a fost subliniată importanţa menţinerii politicii “uşilor deschise” a 

NATO, precum şi necesitatea respectării tuturor criteriilor şi condiţiilor de către 

statele aflate în diverse stadii ale procesului de aderare la structurile europene. 

 S-a consemnat, de asemenea, preluarea Preşedinţie-în-exerciţiu a SEECP de 

către România. 



Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul Borbély László, preşedintele 

Comisiei şi de doamna Natalia Intotero, vicepreşedinte al Comisiei. 

La şedinţele Comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie a.c. au participat următorii 25 

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), Bot Octavian (PNL), 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).   

La şedinţele Comisiei din zilele de 5 şi 6 iunie a.c., au participat următorii 24 

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), Bot Octavian (PNL), 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). Domnul deputat Borbély László (UDMR) a fost plecat în deplasare oficială. 

 

 

 

            

           p. Preşedinte,                Secretar, 

 

                     

           Natalia Intotero             Tocuţ Dan-Laurenţiu 


