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Comunicat de presă - Participarea domnului senator Titus Corlățean, președintele Comisiei speciale comune a Camerei
Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii
Europene din primul semestru al anului 2019 la Reuniunea Anuală a Diplomației Române - ediția 2018



30.08.2018 Comunicat de presă - Participarea domnului senator Titus Corlățean, președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare …

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=FAB0AFEF-661A-485C-AC98-4DA1FACED290 2/2

La 28 august 2018, senatorul Titus Corlățean, Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare
pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 și fost ministru al afacerilor externe, a participat la Reuniunea Anuală a Diplomației Române,
ediție desfășurată în acest an sub titlul „Diplomația – un pilon al României Centenare“

 În cadrul sesiunii dedicate mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care România îl va asuma în primul semestru al anului 2019, președintele Comisiei comune
speciale comune a subliniat miza politică istorică pe care România va avea ocazia de o fructifica anul viitor printr-o pregătire temeinică și îndeosebi printr-un efort unitar al tuturor
instituțiilor române implicate, care ar trebui să genereze o platformă politică largă de susținere a profilului și priorităților României la Președinția Consiliului Uniunii Europene,
posibil sub forma unui document adoptat de Parlamentul României.

 A arătat că un moment în premieră de o astfel de anvergură, la o sută de ani de la Marea Unire, în climatul geo-politic și european actual deosebit de complicat întrunește
elementele necesare pentru a fi abordat de către România ca momentul lansării unui “proiect politic de țară” care, la mai bine de 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană, se
află în poziția de a contribui substanțial la viitorul acesteia, nu numai prin susținerea fermă a obiectivului consolidării proiectului european, ci și prin efortul de construire a
consensului statelor membre în această privință. 

 A accentuat rolul major pe care diplomația românească îl are de jucat în procesul de pregătire și în derularea efectivă a semestrului de Președinție și a îndemnat la o mobilizare
profesionistă pentru trecerea cu succes de către întreaga administrație și decidenții politici de la București a testului de maturitate pe care acest mandat îl implică. 

 Senatorul Titus Corlățean a prezentat corpului diplomatic abordarea Parlamentului României în procesul de pregătire și în desfășurarea dimensiunii parlamentare a Președinției
Consiliului Uniunii Europene, insistând pe importanța crucială a consensului politic intern asupra viitorului Program de priorități al Președinției Consiliului Uniunii Europene și a
profilului european al României. S-a referit la demersurile inițiate în acest sens la nivelul Parlamentului și a exprimat speranța că acestea se vor finaliza cu succes.

 În context, Președintele Comisiei speciale comune a salutat relația deosebit de constructivă și transparentă cu Guvernul în demersurile de pregătire, exprimând satisfacția pentru
procesul de consultare inter-instituțională pe marginea primei versiuni a temelor de interes care vor sta la baza viitorului Program de priorități ale României la Președinția
Consiliului Uniunii Europene, precum și pentru deschiderea Guvernului de a lua în considerare contribuția Parlamentului la acesta.

 În final, a subliniat că și în perioada care urmează va continua să conteze, în demersurile pe care le promovează ca Președinte al Comisiei speciale comune, pe calitatea umană și
activitatea profesionistă a corpului diplomatic și consular al României.

  


