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În perioada 17 – 19 mai 2011, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi:  
 

Aprofundarea  temelor dezbătute în cadrul următoarelor Conferinţe: 
 

• Reuniunea  Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei  - Istanbul, 10 -11 mai 
2011 

 
• A patra Conferinţă ONU privind ţările cele mai puţin dezvoltate – Istanbul, 9 - 13 

mai 2011 
 

• Conferinţa ministerială cu tema „Guvernarea globală şi reforma Consiliului de 
Securitate al ONU” – Roma 16 mai 2011 

 
Reuniunea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, care s-a desfăşurat la 
Istanbul, sub mandatul preşedinţiei turce, s-a axat pe reforma Organizaţiei. A fost 
reiterat sprijinul statelor membre ale Consiliului Europei faţă de eforturile 
Secretarului general de a revitaliza organizaţia şi de a-i conferi un nou rol politic în 
actuala arhitectură europeană. A fost abordat noul concept privind politica de 
vecinătate a Consiliului Europei, care urmăreşte dezvoltarea şi intensificarea 
relaţiilor de cooperare cu statele din regiunea mediteraneană şi Asia Centrală. 
Partea română a subliniat că Organizaţia de la Strasbourg trebuie să îşi 
capitalizeze mai bine experienţa şi practica, contribuind la gestionarea situaţiilor 
post-conflict prin programe care urmăresc creşterea încrederii, în baza valorilor 
fundamentale ale Consiliului Europei: statul de drept, democraţie şi drepturile 
omului. Reuniunea a marcat şi momentul preluării de către Ucraina a preşedinţiei 
rotative a Comitetului Miniştrilor a Consiliului Europei, pe o perioadă de şase luni. 
Cea de-a patra Conferinţă ONU privind ţările mai puţin dezvoltate a avut ca 
obiective principale evaluarea rezultatelor planului de acţiune privind ţările cele mai  
puţin dezvoltate,  plan aferent  deceniului 2001 – 2010,  adoptat la cea  de-a  treia 
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Conferinţă ONU, la Bruxelles, în 2001 (Programul Bruxelles) şi regelementarea de 
noi măsuri şi strategii pentru sprijinirea dezvoltării durabile a acestor ţări, în 
următorii zece ani. România va contribui, alături de celelalte state membre ale UE, 
la valorificarea rezultatelor Conferinţei, în vederea creşterii eficienţei mecanismelor 
de asistenţă existente. 
Conferinţa ministerială cu tema „Guvernarea globală şi reforma Consiliului de 
Securitate al ONU” care a avut loc la Roma, la data de 16 mai 2011, a pus accent 
pe teme importante, cum ar fi, reforma Consiliului de Securitate al ONU, în special 
dimensiunea sa regională, criteriile de selectare a membrilor şi metodele de lucru, 
teme rezultate în urma negocierilor interguvernamentale din cadrul Adunării 
Generale. Participanţii au subliniat de asemenea, necesitatea unei implicări mai 
active a ONU în materie de guvernare globală. România şi-a reiterat susţinerea 
pentru o reformă semnificativă a Consiliului de Securitate, subliniind aspecte 
politice referitoare la necesitatea extinderii Consiliului, care să aibă în vedere 
acordarea unui loc de membru nepermanent Grupului Est-European şi de 
asemenea, necesitatea dezvoltării mecanismului de cooperare dintre ONU şi 
organizaţiile regionale, în domeniul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale. 
 

La  şedinţa din data de 17 mai 2011, au participat următorii 19 deputaţi: 
Korodi Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), 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), Pop Georgian (PSD),  
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton  (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-
Radu (PD-L).  

Au fost absenţi, motivat, deputaţii: Rogin Marius (PD-L, deplasare), 
Budurescu Daniel-Stamate [(PNL, concediu art. 212 (4)], Ponta Victor-Viorel 
(PSD, deplasare). 

La şedinţele din 18 şi 19 mai a.c., au participat următorii 20 deputaţi: 
Korodi Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD), 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), Pop Georgian (PSD),  
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton  (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-
Radu (PD-L).  
  Au fost absenţi, motivat, deputaţii: Rogin Marius (PD-L, deplasare), 
Ponta Victor-Viorel (PSD, deplasare). 

 
 
               Preşedinte,      Secretar, 
 

                Korodi Attila                                              Popoviciu Alin 


	     

