
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputatilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ   
 
                     Bucureşti, 4 noiembrie 2010 

     

      
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
3 – 4 noiembrie 2010 

 
 

În  perioada  3 – 4  noiembrie  a.c., Comisia  pentru  politică  externă  
şi-a desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 
• Aprofundarea concluziilor Reuniunii Consiliului European de 

toamnă (Bruxelles, 28 – 29 octombrie a.c.) 
 

• Problematica aderării României la Spaţiul Schengen 
 

Tema centrală a  Reuniunii Consiliului European de la Bruxelles a 
reprezentat-o consolidarea guvernării economice în Uniunea Europeană. 
Recomandările finale ale raportului s-au referit, în principal, la consolidarea 
disciplinei fiscale a statelor membre, introducerea unei supravegheri 
macroeconomice reale şi stabilirea unui mecanism permanent de 
gestionare a crizelor pentru  zona euro. 

 
Această Reuniune a constituit  prilejul unui schimb de opinii pentru 

pregătirea summit-ului Uniunii Europene cu statele Unite ale Americii, care 
va avea loc în 20 noiembrie a.c. la Lisabona. Summit-ul UE – SUA va 
aborda  probleme de interes comun, palierul economic fiind unul dominant, 
alături de teme prioritare ale agendei internaţionale, precum schimbările 
climatice, securitate, asistenţă pentru dezvoltare 

 
O altă problemă discutată a fost aderarea României la Spaţiul 

Schengen, obiectiv prioritar al României pentru perioada următoare. S-au 
discutat măsurile care se pot lua, la nivelul Comisiei pentru politică externă, 
pentru  îndeplinirea acestui obiectiv. 
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La şedinţele din zilele de 3 şi 4 noiembrie a.c.,  au participat următorii 

20 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin 
Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), 
Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-
Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 
naţionale), Iacob Ridzi Monica (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), 
Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), 
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana  (PSD+PC), Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan 
Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). 

 
        
 
 
   Preşedinte                            Secretar 
 
         Korodi Attila     Buciuta Ştefan 
 

 
 
 
 

 
 

 


	     
	      

