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In zilele de 7 şi 8 iunie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu 
următoarea ordine de zi: 
 

 Discuţii privind organizarea Conferinţei regionale pentru Europa Centrală şi de Est cu 
tema “Promovarea legilor eficiente care să pună capăt violenţei împotriva femeilor”, la 
Palatul Parlamentului, în perioada 12-14 iunie 2017 

 
 Diverse. 

 
Doamna preşedinte Biró a făcut o scurtă prezentare a Conferinţei regionale pentru 

Europa Centrală şi de Est cu tema “Promovarea legilor eficiente care să pună capăt violenţei 
împotriva femeilor”, menţionând că aceasta este organizată de Parlamentul României, 
împreună cu Uniunea Interparlamentară, în colaborare cu organizaţiile “Drepturile Globale 
pentru Femei şi “Voci Vitale”. 

Doamna preşedinte a afirmat că înţelegând vocaţia universală a potenţialului 
extraordinar de implicare a parlamentelor în procesele internaţionale şi de adoptare a 
deciziilor asumate la nivel global, România a organizat în ultimii trei ani, în parteneriat cu UIP, 
seminarii regionale pe teme de interes, cum ar fi respectarea drepturilor omului şi obiectivele 
de dezvoltare durabilă, în acest context înscriindu-se şi evenimentul regional mai sus 
menţionat. 

Totodată, a menţionat că la acest eveniment sunt invitaţi reprezentaţi ai parlamentelor 
din Europa Centrală şi de Est, ai ONG-urilor care militează pentru egalitatea de gen şi 
respectarea drepturilor femeii şi a tuturor factorilor responsabili, anunţând că până acum şi-au 
înregistrat prezenta un număr de 13 parlamente naţionale, 60 de ONG-uri, dintre care 
aproximativ 20 din România, cu această ocazie invitând colegii din Comisie să participe la 
acest eveniment. 

În ziua de 8 iunie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu individual 
asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 
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La şedinţele Comisiei din data de 7 şi 8 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 16 
deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin 
Daniel (Neafiliat), Andreea Cosma (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache 
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), 
Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (PSD), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Culeafă Mihai (PNL), Coste 
Marina-Adelina (PSD-concediu) şi Ponta Victor-Viorel (PSD).  

 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


