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 În perioada  18 - 20 octombrie 2011, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

• Aprofundarea concluziilor Reuniunii Consiliului Afaceri Generale, 
desfăşurată la Luxemburg, la 11 octombrie 2011 

• Aprofundarea temei “Starea Europei. Regândirea proiectului european”, 
a reuniunii  organizată la Bruxelles, în colaborare cu Preşedinţia 
poloneză a Consiliului UE 

 
Principalele subiecte aflate pe agenda  Reuniunii Consiliului Afaceri Generale  au 
vizat politica de coeziune, măsurile de consolidare a creşterii economice, pregătirea 
Consiliului European din 23 octombrie 2011 şi adoptarea mandatului UE la Summit-ul 
G20 de la Cannes.  
Domnul Bogdan Aurescu, secretar de stat în MAE, a participat la această reuniune  
şi a arătat că România susţine adoptarea concluziilor Consiliului European în ceea ce 
priveşte guvernanţa economică şi măsurile de stimulare a creşterii economice. A 
subliniat necesitatea evitării – prin măsurile care se vor lua de întărire a guvernanţei 
zonei Euro – să se creeze o decuplare a Europei zonei Euro, de restul statelor 
membre. 
El a reamintit intenţia României de a aborda, în cadrul Consiliului European, 
problema aderării României la spaţiul Schengen. 
În cadrul dezbaterii referitoare la adoptarea mandatului UE la Summit-ul G20 din 3 – 
4 noiembrie 2011, de la Cannes, poziţia României este de a susţine demersurile de 
reducere a dezechilibrelor la nivel global, accentuând necesitatea întăririi cooperării 
la nivel internaţional, în special din perspectiva importanţei relansării creşterii 
economice şi a creşterii ocupării forţei de muncă în contextul prefigurării unei 
perioade dificile în viitor.  
 
În cadrul mesei rotunde cu tema „Starea Europei. Regândirea proiectului european”, 
eveniment desfăşurat la Bruxelles, la data de 13 octombrie a.c., în colaborare cu 
Preşedinţia poloneză a Consiliului UE, delegaţia României a evidenţiat importanţa 
adâncirii procesului de integrare europeană şi a metodei comunitare de adoptare a 
deciziilor, precum şi a principiilor solidarităţii, coeziunii şi a unei abordări coerente, la 
nivel european, a politicilor economice. De asemenea, delegaţia României a 
accentuat rolul şi valoarea adăugată a strategiilor macro-regionale, precum Strategia  
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UE pentru Dunăre, în procesul de gestionare a noilor provocări şi de consolidare a 
competitivităţii economice europene. A accentuat rolul esenţial al dimensiunii externe 
a acţiunii UE, din perspectiva asigurării unor răspunsuri coerente, puternice şi 
adecvate pe dosare de interes global, precum schimbările climatice, energia, 
reglementarea pieţelor financiare sau accesul la resurse. 
La eveniment au participat personalităţi ale vieţii politice şi economice europene, 
printre care Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, Laszlo Andor, 
comisar european pentru incluziune socială, Vitor Constancio, vice-preşedinte al 
Băncii Centrale Europene, Catherine Ashton, Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri 
europene şi politică de securitate, membri ai Parlamentului European. 
 
În ziua de 18 octombrie a.c., au participat la şedinţă următorii 23 deputaţi: Korodi 
Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), 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), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian 
(PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor-Viorel (PSD), Pop 
Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Stroe Ionuţ-
Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin  (PDL), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 
Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L).           
 
În zilele de 19 şi 20 octombrie a.c., au participat la şedinţe următorii  20 deputaţi:  
Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PDL), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 
Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PD-L), Farago 
Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iftime Dragoş-Adrian 
(PD-L), Năstase Adrian (PSD), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), 
Ponta Victor-Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton  (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL),  Uricec Eugen Constantin  
(PDL), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Zătreanu Dan-Radu (PD-L).  
Au fost absenţi motivat, deputaţii: Korodi Attila (UDMR), Budurescu Daniel-
Stamate (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). 
 

 
 
p.Preşedinte,      Secretar, 

 
            Rogin Marius            Buciuta Ştefan 
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