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 În perioada 11 – 14 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de  zi: 

• Audierea domnului OVIDIU DRANGA pentru acreditarea în 
calitate de ambasador al României în Republica Polonă (şedinţă 
comună cu Comisia pentru politică externă din Senat) 

 
• Aprofundarea unor teme actuale de politică externă:  
- Vizita ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, în Turcia 

(întrevederea cu Preşedintele Republicii Turcia, cu preşedintele Marii 
Adunări Naţionale a Republicii Turcia, cu ministrul afacerilor externe turc), 
etc. 

- Participarea lui Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe, la cea de-a treia rundă a dialogului strategic româno-polonez pe 
teme de securitate (Varşovia, 14 – 15 martie 2013) 

- Participarea lui Radu Podgorean, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe, la Conferinţa Eurosfat. (Palatul Parlamentului, 15 martie) 

 
Ca urmare a audierii domnului Ovidiu Dranga pentru acreditarea în calitate 

de ambasador al României în Republica Polonă,  cu unanimitate de voturi, acesta 
a primit avizul favorabil al Comisiilor reunite de politică externă. 

Referitor la ultimele evenimente din domeniul politicii externe, se pot face 
următoarele menţiuni: 

Ministrul Corlăţean a efectuat o vizita oficială în Republica Turcia, la invitaţia 
omologului său turc, Ahmet Davutoğlu. De asemenea, şeful diplomaţiei române a 
fost primit de Preşedintele Republicii Turcia, Abdullah Gűl şi de Preşedintele Marii 
Adunări Naţionale turce, Cemil Cicek. 

Vizita se înscrie în dinamica dialogului politic bilateral periodic şi în contextul 
Parteneriatului Strategic convenit între cele două ţări, în decembrie 2011. Cu ocazia 
vizitei, cei doi miniştri ai afacerilor externe au semnat Planul de Acţiuni al 
Parteneriatului Strategic, prin care se va asigura punerea în practică a dimensiunii 
concrete a cooperării strategice dintre cele două ţări, în domeniul economic, al 
energiei, al afacerilor europene, al cooperării regionale şi în plan internaţional. 
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A treia rundă a Dialogului Strategic bilateral româno - polonez a constituit un 

nou prilej pentru substanţierea Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări, 
reconfirmându-se o amplă convergenţă de vederi pe numeroase teme de pe 
agenda internaţională. 

Secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Radu Podgorean a  
participat la conferinţa Eurosfat cu tema „România şi Europa în timp de criză”, care 
a avut loc la Palatul Parlamentului, pe data de 15 martie a.c.  

Eurosfat este prima conferinţă organizată de Asociaţia Europuls, o 
organizaţie înfiinţată de tineri profesionişti români ce are scopul de a promova 
procesul de integrare europeană şi care îşi propune să organizeze anual dezbateri 
privind actualitatea europeană  dintr-o perspectivă românească. 
 Domnul Podgorean a subliniat importanţa relaţiei României cu Uniunea 
Europeană, nu doar prin prisma rolului de beneficiar pe care îl are ţara noastră, ci şi 
prin prisma rolului de contributor. El a afirmat că participarea României la decizia 
europeană prin intermediul europarlamentarilor români, a comisarului european sau 
a tinerilor români care lucrează în cadrul structurilor europene sunt cele mai bune 
exemple privind contribuţia românească la construcţia Uniunii Europene, proces 
care încă nu este finalizat. În ceea ce priveşte beneficiile României după aderarea 
la Uniunea Europeană, secretarul de stat Podgorean a declarat că acestea ar fi fost 
mult mai consistente dacă primii ani ai României în calitate de membru UE nu s-ar fi 
suprapus peste criza economică. În această perioadă, România s-a bucurat de un 
capital important de euro optimism şi este important să se găsească soluţii care să 
protejeze acest optimism al cetăţenilor europeni.  

 La şedinţele din zilele de 11, 12, 13 şi 14 martie a.c., au participat următorii 
23 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), 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 
 


