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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 9 - 11 iunie 2015 
 

În perioada 9-11 iunie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
şedinţele cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Întâlnirea membrilor Comisiilor pentru politică externă şi ai Comisiilor pentru 
afaceri europene ale Parlamentului României cu domnul Simon Mordue, 
director pentru Strategia de Extindere şi Turcia, Direcţia generală “Vecinătate 
şi Negocieri privind Extinderea” din cadrul Comisiei Europene  

2. Studierea, în primă lectură, a următoarelor iniţiative legislative:  
Pl-x 403/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011- sesizare pentru aviz;  
Pl-x 422/2015 Propunere Legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – sesizare în 
fond; 

COM (2015)240 O agendă europeană privind migraţia – sesizare în fond 
 
La întâlnirea cu înaltul oficial european, au participat, din partea Reprezentanţei 

Comisiei Europene la Bucureşti, dna Angela Filote – şef al Reprezentanţei, dna Maria 
Năstase – şef al Departamentului politic, dna Alexandra Pană – coordonator de politici. 

În intervenţia sa, domnul director Mordue a făcut o prezentare a următoarelor teme: 
- Politica europeană de vecinătate; 
- Parteneriatul estic; 
- Stadiul negocierilor de extindere. 
S-a realizat un amplu schimb de opinii referitor la principalele provocări cu care se 

confruntă Uniunea Europeană şi statele membre, printre care migraţia, un subiect sensibil, 
subliniindu-se necesitatea unei abordări conforme cu valorile europene şi cu principiul 
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solidarităţii, precum şi perspectiva dezvoltării, într-o manieră diferenţiată a relaţiilor UE cu 
partenerii din vecinătatea sa.  

Referitor la vecinătatea estică a Uniunii, a fost evidenţiată complexitatea 
provocărilor strategice din regiune, prin implicaţiile asupra situaţiei de securitate şi 
stabilitate şi s-a subliniat necesitatea unei viziuni unitare la nivelul Uniunii şi a unui efort 
colectiv menit să detensioneze situaţiile conflictuale din regiune. 

S-au menţionat progresele realizate în implementarea Acordurilor de Asociere 
semnate cu Republica Moldova, Ucraina şi Moldova, astfel încât aceste state să continue 
procesul de reformare şi democratizare al statului. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dna vicepreşedinte Natalia-Elena Intotero. 
La şedinţele Comisiei din 9 şi 10 iunie au fost prezenţi 17 membri ai Comisiei: 

Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola (DP),  Balan Ioan 
(PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-
Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), 
Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD),  
Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Au  fost absenţi dl Borbély 
László (UDMR) - deplasare, dl Nistor Gheorghe-Vlad (PNL) - deplasare, dna Anastase 
Roberta Alma (PNL), dl Budurescu Daniel-Stamate (PNL) – deplasare şi dl Victor-
Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

La şedinţa Comisiei din 11 iunie au fost prezenţi 19 membri ai Comisiei: Intotero 
Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin 
(PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola 
(DP),  Balan Ioan (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Budurescu Daniel-Stamate (PNL),  
Comşa Cornel-George (neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale) Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian (PNL), Mitrea 
Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), 
Stroe Ionuţ – Marian (PNL). Au fost absenţi dl Borbély László (UDMR) - deplasare, dna 
Anastase Roberta Alma (PNL) şi dl Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 
 
          p. Preşedinte,                    Secretar, 

 
                  Natalia-Elena Intotero                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 


