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SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din 20-22 octombrie 2009
În perioada 20-22 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi:
Studierea şi dezbaterea documentelor referitoare la :
Procesul de elaborare a unui nou Concept Strategic al NATO - o
concentrare a celor mai importante elemente care ţin de activitatea, organizarea şi
modul în care NATO îşi va proiecta viziunea pe o perioadă consistentă, de cel puţin
10-15 ani. În prezent, este în desfăşurare etapa de reflecţie, perioada în care Grupul
de experţi independenţi ai Secretarului General al NATO elaborează liniile directoare
care să ofere baza de discuţii pentru faza a doua, etapa de consultare. Hotărârea de
a reforma NATO, pentru a îmbunătăţi răspunsul acesteia la actualele ameninţări şi
capacitatea sa de a se adapta la noile riscuri de securitate, a fost adoptată de şefii de
stat şi guvern ai statelor membre ale NATO, cu ocazia Summit-ului din aprilie 2009;
Contribuţia Ministerului Afacerilor Externe român la procesul de
elaborare a unui nou Concept Strategic al NATO ;
Zilele Europene ale Dezvoltării – cea mai importantă platformă europeană
pentru discuţii şi schimburi de opinii cu privire la provocări globale în sectoare cheie
precum guvernarea, schimbările climatice, finaţele internaţionale, comerţul, siguranţa
alimentară, apa, energia, rolul mass-media, drepturile omului şi drepturile sociale.
Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 20-22 octombrie
a.c. au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László, fiind prezenţi 23 deputaţi:
Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta
Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana

Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi),
Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian
(PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu
Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa Daniela (PSD+PC),
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Spînu Teodor-Marius (PD-L),
Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).
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