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In perioada 4 – 6 octombrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
 

 Întâlnire cu delegaţia Grupului de prietenie Algeria-România, condusă de dl 
Medjdoubi Benabdallah, preşedintele Grupului (4 octombrie a.c., ora 11.00) 

 
 

 Examinare în primă lectură şi studiu asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European şi Consiliu – Creşterea nivelului de securitate într-o 
lume a mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii 
terorismului şi consolidarea frontierelor externe (COM(2016)602) 

 
 
În cadrul întrevederii cu delegaţia Grupului parlamentar de prietenie Algeria – 

România au fost abordate teme privind ansamblul relaţiilor bilaterale, cu accent pe 
aprofundarea şi diversificarea cooperării între membrii parlamentelor, rolul deosebit de 
important al diplomaţiei parlamentare în promovarea proiectelor de interes comun în 
diferite domenii, precum şi buna cooperare a celor două ţări în foruri şi organisme 
internaţionale. 

Totodată, a fost apreciată strategia şi eforturile Algeriei pentru controlul 
fenomenului terorist  precum şi cooperarea dinamică existentă, atât în plan bilateral, cât şi 
în raporturile cu ansamblul ţărilor Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii 
migraţiei ilegale. 

Delegaţia algeriană a mulţumit pentru invitaţie şi primirea călduroasă, susţinând că 
are nevoie de experienţa României, ca ţară care a trecut prin tranziţie, pentru diversificarea 
oportunităţilor din domeniul serviciilor, agriculturii, turismului, că are nevoie de colaborarea 
cu ţări convergente, arătând că România poate fructifica această oportunitate în beneficiul 
ambelor părţi. 
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De asemenea, membrii Comisiei au examinat Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Creşterea nivelului de securitate 
într-o lume a mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii 
terorismului şi consolidarea frontierelor externe (COM(2016)602) în vederea dezbaterii într-
o şedinţă viitoare. 

 
Şedinţele Comisiei a fost conduse de către doamna vicepreşedinte Natalia-Elena 

Intotero. 
 
La şedinţele Comisiei din 4, 5 şi 6 octombrie a.c. şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 15 deputaţi: Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), 
Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), Pârgaru Ion (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), 
Balan Ioan (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian Daniel (PSD), Militaru Lucian 
(PNL), Mitrea Manuela (PSD), Rizea Cristian (PSD), Roman Petre (PNL), Sava Andrei-
Valentin (PSD).  

Au fost absenţi: Borbély László (UDMR-deplasare), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL-
deplasare), Anghel Gabriela-Lola (Neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD) şi Şcheau 
Ion (PNL). 

 
 
       Vicepreşedinte,               Secretar, 

 
               Intotero Natalia-Elena                                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 
 


