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În perioada 19 – 21 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

• Dezbaterea  şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 

Plx  23/2013 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a 
diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 
18 octombrie 2012 

 
• Întâlnire cu domnul Fred DE GRAAF, Preşedintele Senatului Regatului Ţărilor 

de Jos (şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă din Senat) 
 
Referitor la Proiectul de Lege Plx 23/2013 Comisia pentru politică externă a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă şi trimiterea acestuia Plenului 
Camerei, în forma prezentată. 

 
În cadrul discuţiilor cu Preşedintele Senatului olandez s-a subliniat faptul că  

între România şi Olanda există o relaţie de prietenie şi nu una de adversitate.  
Discuţiile s-au focalizat pe trei aspecte: aderarea României la Spaţiul Schengen, 

Mecanismul de Control şi Verificare şi libera circulaţie a forţei de muncă, începând cu 
anul 2014. 

Referitor la MCV şi aderarea la Schengen, cele două părţi au subliniat că cele 
două dosare nu ar trebui să fie conectate. Preşedintele Senatului olandez a apreciat 
că în dosarul MCV există anumite aspecte care sunt reale, a menţionat că România 
a făcut progrese, dar ele trebuie continuate, prin reformarea instituţiilor statului.  

Partea română a subliniat că rămâne convingerea noastră că este în interesul 
comun să se petreacă o aderare cât mai rapidă a României la Spaţiul Schengen. 
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Guvernul actual este hotărât să facă tot ceea ce este necesar pentru ca România 
să răspundă tuturor exigenţelor şi să se califice pentru realizarea acestui obiectiv. 

Preşedintele Senatului olandez a menţionat că majorităţile parlamentare din 
ambele ţări trebuie să exercite presiune asupra guvernelor pentru a obţine rezultate 
privind decizia referitoare la aderarea la Schengen. Oficialul olandez a arătat că este 
important să aibă loc întâlniri la nivel de oficiali ai celor două ţări, în cadrul cărora să 
se discute onest punctele de vedere comune şi cele diferite. De asemenea, s-a 
evocat importanţa şi rolul relaţiilor economice dintre cele două ţări, Olanda fiind 
primul investitor străin în economia României. 

 
La şedinţele din zilele de 19 şi 20 februarie a.c., au participat următorii 23 

deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Comşa Cornel-
George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), 
Balan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin 
(PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Hellvig 
Eduard-Raul (PNL), Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Niculescu-
Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion 
(PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-Florin (PDL), 
Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch 
Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD). 

 
La şedinţa din data de 21 februarie a.c., au participat următorii 22 deputaţi: 

Intotero Natalia-Elena (PSD), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-
Laurenţiu (PNL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Budurescu 
Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Hellvig Eduard-Raul (PNL), 
Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme 
Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa 
Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-Florin (PDL), Rizea Cristian 
(PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), 
Tudorache Daniel (PSD). A fost absent motivat domnul Borbély László (UDMR, 
deplasare). 

 
       
       Preşedinte,              Secretar, 
 

                     
                 Borbély László               Tocuţ Dan-Laurenţiu 


