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 În perioada 3-5 mai a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Întrevedere cu delegaţia americană condusă de doamna Ellen 

Tauscher, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor şi 

securitate internaţională ; 

 Întrevedere cu delegaţia Comisiei afaceri externe şi comunitare a 

Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene, condusă de domnul Stefano 

Stefani, preşedintele comisiei; 

 Dezbatere pe tema aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen 

din perspectiva ultimelor evoluţii şi a propunerilor Comisiei Europene 

privind reintroducerea temporară a controalelor la frontiere în spaţiul 

Schengen 

 

1. În cadrul întrevederii cu delegaţia americană condusă de doamna 

Tauscher, şef al delegaţiei SUA însărcinate cu negocierea Acordului între România 

şi SUA privind instalarea unor componente ale sistemului de apărare antirachetă 

american în România, ambele părţi au menţionat importanţa acestui acord, 

necesitatea ratificării acestuia de către Parlament, precum şi rolul României, ca 

partener strategic deosebit al SUA şi aliat de încredere în cadrul NATO.  

Doamna Tauscher a subliniat că scutul este unul defensiv cu rolul de a creşte 

capacitatea de a apăra Europa, de a răspunde ameninţărilor actuale, nefiind 

îndreptat împotriva forţelor strategice ale Moscovei.  
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De asemenea, doamna Tauscher, a apreciat atmosfera non-partizană din 

cadrul întrevederii cu membrii Comisiilor reunite pentru politică externă şi de 

apărare, siguranţă naţională ale Parlamentului României, cât şi abordarea strategică 

a României. 

2. În cadrul întrevederii cu delegaţia Comisiei afaceri externe şi comunitare a 

Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene, au fost trecute în revistă subiecte deosebit 

de importante aflate pe agenda bilaterală, cum ar fi consolidarea parteneriatului 

strategic, dinamizarea dialogului interparlamentar, continuarea şi diversificarea 

cooperării economice, culturale şi ştiinţifice, precum şi probleme specifice, cum ar fi 

situaţia comunităţii româneşti din Italia, cu referire la problematica romă. 

3. Comisia de resort din Parlamentul European a dat undă verde pentru 

deschiderea graniţelor spaţiului Schengen pentru România şi Bulgaria, pentru că 

"ambele ţări îndeplinesc condiţiile tehnice". 

Se estimează că plenul Parlamentului European ar urma, în iunie, să dea un 

aviz pozitiv. 

O nouă amânare ar putea, fireşte, să rezulte dintr-o revizuire a Acordului 

Schengen, cerută recent de Franţa şi Italia, dacă statele membre nu îşi pot controla 

în mod corespunzător, graniţele exterioare. 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţele din 3-5 mai au participat 21 deputaţi, şi anume: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD), 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), 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), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Zătreanu Dan Radu (PD). A fost 

absent motivat domnul deputat  Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).  

 

Preşedinte,            Secretar, 

          Korodi Attila                                           Buciuta Ştefan 
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