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 În perioada 9-11 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Aprofundarea următoarelor teme: 

1. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; 

2.Tratatul bilateral privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi 

asistenţa mutuală în probleme de frontieră cu Republica Moldova. 

 1. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, dezbătută la 

Summitul Dunării organizat la Bucureşti, la 8 noiembrie a.c., se bazează pe patru 

piloni, care acoperă multiple domenii de activitate, legate de dezvoltarea viitoare a 

regiunii, şi anume: programe pentru comunităţile locale, de la modernizarea 

şenalului navigabil al Dunării şi a infrastructurii portuare, până la proiecte de 

cooperare în domeniul educaţiei, cercetării, culturii şi al turismului. Această strategie 

europeană va contribui substanţial la dezvoltarea economică, ecologică şi turistică a 

regiunii Dunării. 

Strategia Dunării este un instrument deosebit de important pentru succesul 

politicilor de coeziune, fiind un argument de forţă pentru dezbaterile cu privire la 

perspectiva financiară a Uniunii.  

 2. Semnarea Tratatului bilateral privind regimul frontierei de stat, 

colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră cu Republica 

Moldova completează un pachet de actualizare a cadrului juridic bilateral care 

conţine deja 11 alte documente. 
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 Documentul stipulează că, începând cu anul viitor, anul intrării în vigoare a 

Tratatului, se va efectua verificarea în comun a traseului frontierei de stat, care se va 

finaliza cu întocmirea unor noi documente de demarcare. 

 Tratatul, care este unul cu caracter tehnic, urmează să fie ratificat de 

Parlamentele celor două ţări. 

 România, în calitate de viitor stat Schengen, are obligaţia de a gestiona  

frontierele cu toţi vecinii după un set de reguli. 

 Prin semnarea acestui tratat, România încurajează parcursul european al 

Republicii Moldova, frontiera dintre cele două state urmând să se estompeze în timp, 

în interiorul UE.  

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţele din 9-11noiembrie au participat 20 deputaţi, şi anume: Korodi 
Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan 

(minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ 
Ovidiu Victor (minorităţi naţionale),  Iacob Ridzi Monica Maria (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 


	Camera Deputaţilor 
	          

