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 În perioada 30 martie – 2 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă  
şi-a desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 
Luni, 30 martie 
 

• Reuniunea Comisiilor pentru politică externă ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor ocazionată de aniversarea NATO şi a 5 ani de la aderarea 
României la Alianţa Nord-Atlantică 

Cu acest prilej, s-a dezbătut textul unei Declaraţii ce s-a adoptat de 
Parlamentul României în cadrul unei şedinţe solemne care a avut loc în ziua 
de 31 martie, prin care  s-au aniversat 60 de ani de la înfiinţarea NATO şi 5 ani 
de când România este stat membru al acestei Alianţe. 
 
Miercuri, 1 aprilie 
 

• Desemnare de Raportor pentru PL.x. 207 – Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal 
Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 
noiembrie 2008 

 
Joi, 2 aprilie 
  

 Întâlnirea membrilor Comisiei cu delegaţia parlamentară tunisiană 
condusă de domnul Salah Tabarki, preşedintele Comisiei pentru afaceri 
politice şi relaţii externe din Camera Deputaţilor a Republicii Tunisiene. 

 
 

 Participare la dezbaterea intitulată “Paşapoartele biometrice, un 
motiv de îngrijorare pentru cetăţenii români?!”  
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Original



 Întâlnirea membrilor Comisiei pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor cu delegaţia tunisiană a constituit un bun prilej pentru a discuta 
stadiul dezvoltării relaţiilor dintre cele două ţări, pe diferite planuri:  colaborarea 
parlamentară bilaterală româno-tunisiană, dialogul politic, cooperarea 
economică, relaţiile culturale, cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, 
cooperarea în cadrul Francofoniei, cooperarea dintre Uniunea Europeană şi 
Tunisia, rolul Tunisiei în cadrul Uniunii pentru Mediterana, aspecte ale 
procesului de pace în Orientul Mijlociu.  
  
 La dezbaterea pe tema implementării paşapoartelor biometrice, 
vorbitorii au abordat subiectul din perspective multiple, cum ar fi: respectarea 
drepturilor şi libertăţilor  constituţionale, inclusiv cele prevăzute în tratatele 
europene şi internaţionale la care România este parte, modul în care acestea 
contribuie la creşterea securităţii naţionale, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, respectarea libertăţilor religioase, 
oportunitatea alocării unor fonduri importante de la buget pentru 
implementarea acestui sistem, etc. 
 
 La lucrările Comisiei din data de 30 martie a.c. au participat următorii 20 
deputaţi: Borbély László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius 
(PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana 
Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Moldovan Carmen 
Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), 
Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popa Daniela 
(PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu 
(PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).Au fost 
absenţi deputaţii: Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Ganţ Ovidiu Victor (PD-L). 
 La lucrările Comisiei din 1 aprilie şi 2 aprilie a.c., au fost prezenţi 
următorii  18 deputaţi: Borbély László (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), 
Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin 
(PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), 
Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu 
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme 
Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), 
Popa Daniela (PSD+PC), Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). 
Au  fost absenţi deputaţii: Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Ganţ Ovidiu Victor 
(minorităţi naţionale), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), 
Voicu Mihai Alexandru (PNL).  
 
 
            Preşedinte,             Secretar, 
 
         Borbély László                                                Buciuta  Ştefan  
    
 

  


