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Marţi, 27 noiembrie, membrii Comisiei pentru politică externă au avut o 

întâlnire cu membrii delegaţiilor Comisiilor pentru politică externă din Senatul 

Republicii Polone şi Marea Adunare a Turciei, aflate la Bucureşti, la reuniunea 

trilaterală a Comisiilor pentru politică externă din Senatul României, Senatul 

Republicii Polone şi Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia. 

În cadrul întrevederii a fost subliniată importanţa acordată de România 

parteneriatelor strategice bilaterale cu Polonia şi Turcia, aprofundarea dialogului pe 

teme de interes strategic şi o promovare mai eficientă a obiectivelor comune, atât 

în plan regional, cât şi la nivelul NATO, precum şi consolidarea rolului diplomaţiei 

parlamentare în promovarea intereselor de securitate comune ale celor trei tari. 

Delegatiile parlamentare prezente au exprimat interes pentru menţinerea 

unui dialog constant, în sprijinul aprofundării cooperării între cele trei state şi al 

promovarii intereselor comune şi au salutat obiectivele României în contextul 

viitoarei Preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene din prima jumătate a anului 

viitor.  

În data de 29 noiembrie a.c. membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii 

ulterioare.  

La şedinţele Comisiei din data de 27 şi 29 noiembrie şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 15 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 

(USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 

Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 

(PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 

Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi 

alina.pop
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Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au 

fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR-deplasare), Anastase Roberta Alma 

(PNL-deplasare), Balan Ioan (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat), 

Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Tomac Eugen (PMP). 

 

 

    Vicepreşedinte,       Secretar, 

 

              Ben-Oni Ardelean                                 Mirela Furtună 

 

 

 

 
 
 


