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Ioan-Rareş BOGDAN

ioan-rares.bogdan@europarl.europa.eu

Rares.I.Bogdan

rarbogdan

Comitete

•  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Membru

•  Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele 
democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea 
- Membru

•  Comisia pentru afaceri externe - Membru supleant

•  Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Membru supleant

•  Comisia pentru petiții - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația pentru relațiile cu Statele Unite - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană - Membru 
supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Traian BĂSESCU

traian.basescu@europarl.europa.eu

PresedinteleTraianBasescu 

@tbasescu

Comitete

•  Comisia pentru afaceri externe - Membru

•  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Membru

•  Subcomisia pentru securitate și apărare - Membru

Delegatii

•  Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina - Vicepreședinte

•  Delegația pentru relațiile cu Statele Unite - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest - Membru

Romania - Partidul Mișcarea Populară

mailto:ioan-rares.bogdan%40europarl.europa.eu?subject=
https://www.facebook.com/Rares.I.Bogdan
https://www.instagram.com/rarbogdano/
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https://www.facebook.com/PresedinteleTraianBasescu
https://twitter.com/tbasescu


Vasile BLAGA

vasile.blaga@europarl.europa.eu

Comitete

•  Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Membru

•  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Membru

Delegatii

•  Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Daniel BUDA

daniel.buda@europarl.europa.eu

danielbuda.ro

MEPDanielBuda

@MEPDanielBuda

Comitete

•  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală - Vicepreședinte

•  Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului - Membru

•  Comisia pentru dezvoltare regională - Membru supleant

•  Comisia pentru afaceri juridice - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația pentru relațile cu Mercosur - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană - Membru

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Cristian-Silviu BUŞOI

cristiansilviu.busoi@europarl.europa.eu

cristianbusoi.eu

cristi.busoi

cristi.busoi

Comitete

•  Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Președinte

•  Conferința președinților de comisie - Membru

•  Comisia pentru afaceri economice și monetare - Membru supleant

•  ENVI Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - 
Membru supleant

Delegatii

•  Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) - Membru

•  Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

mailto:vasile.blaga%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:daniel.buda%40europarl.europa.eu?subject=
http://www.danielbuda.ro
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Marian-Jean MARINESCU

marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu

marianjean.marinescu

@MarianMarinescu

Comitete

•  Comisia pentru transport și turism - Membru

•  Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului - Membru

•  Comisia pentru control bugetar - Membru supleant

•  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Membru

•  Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE - Membru

•  Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Gheorghe FALCĂ

gheorghe.falca@europarl.europa.eu

falca.gheorghe.7

gheorghe_falca

@GheorgheFalca

Comitete

•  Comisia pentru transport și turism - Membru

•  Comisia pentru petiții - Membru

•  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Membru 
supleant

•  Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Membru supleant

•  Comisia de anchetă pentru examinarea utilizării Pegasus și a altor 
programe de spionaj echivalente - Membru

Delegatii

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE - Membru

•  Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia - 
Membru supleant

•  Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo - Membru 
supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

mailto:marian-jean.marinescu%40europarl.europa.eu?subject=
https://www.facebook.com/marianjean.marinescu
https://twitter.com/MarianMarinescu
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Mircea-Gheorghe HAVA 

mircea.hava@europarl.europa.eu
mirceahava

Comitete

•  Comisia pentru dezvoltare regională - Membru

•  Comisia pentru bugete - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația pentru relațiile cu Canada-Vicepreședinte

•  Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Dan-Ştefan MOTREANU

dan-stefan.motreanu@europarl.europa.eu

danstefan.motreanu

dan.motreanu

Comitete

•  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară-Membru supleant

•  Comisia pentru dezvoltare regională - Membru

•  Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului - 
Membru

•  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană - Membru 

•  Delegația pentru relațiile cu Japonia - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Siegfried MUREŞAN 

siegfried.muresan@europarl.europa.eu

siegfriedmuresan.eu

SiegfriedMEP

siegfriedmuresan

@SMuresan

Comitete

•  Comisia pentru bugete - Membru

•  Comisia pentru afaceri economice și monetare - Membru

Delegatii

•  Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova - Președinte

•  Conferința președinților de delegație - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest - Membru

•  Delegația pentru relațiile cu Statele Unite - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 
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Gheorghe-Vlad NISTOR

gheorghe-vlad.nistor@europarl.europa.eu

Comitete

•  Comisia pentru afaceri externe - Membru

•  Subcomisia pentru securitate și apărare - Membru

•  Subcomisia pentru drepturile omului - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova - Membru

•  Delegația pentru relațiile cu India - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest - Membru

•  Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia 
parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de 
asociere UE-Georgia - Membru supleant

•  Delegația pentru relațiile cu Statele Unite - Membru supleant

Romania - Partidul Naţional Liberal 

Eugen TOMAC

eugen.tomac@europarl.europa.eu

tomac.ro

tomaceugen

tomaceugen

@eugen_tomac

Comitete

•  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Membru

•  Subcomisia pentru drepturile omului - Membru

•  Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice 
din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea - Membru 
supleant

Delegatii

•  Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia - 
Membru

•  Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia 
parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de 
asociere UE-Georgia - Membru

•  Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest - Membru

Romania - Partidul Mișcarea Populară

mailto:gheorghe-vlad.nistor%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:eugen.tomac%40europarl.europa.eu?subject=
https://tomac.ro/
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https://twitter.com/eugen_tomac


Loránt VINCZE

lorant.vincze@europarl.europa.eu

vinczelorant.eu

vincze.lorant.2019

lorantvinczeinsta

@vinczelorant

Comitete

•  Comisia pentru afaceri constituționale - Vicepreședinte

•  PETI - Comisia pentru petiții - Vice-coordonator

•  Comisia pentru petiții - Membru

•  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Membru supleant

Delegatii

•  Delegația pentru relațiile cu India - Membru

•  Delegația la Adunarea parlamentară a parteneriatului UE-Regatul Unit – 
Membru 

•  Delegația pentru relațiile cu Statele Unite - Membru supleant

Romania - Uniunea Democrată Maghiară 
din România

Iuliu WINKLER

iuliu.winkler@europarl.europa.eu

winklergyula.ro

winkler.gyula

@IuliuWinkler

Comitete

•  Comisia pentru comerț internațional - Vicepreședinte

•  Comisia pentru cultură și educație - Membru supleant

•  Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele 
democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea - 
Membru supleant

Delegatii

•  Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză - Membru

•  Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă - Membru supleant

Romania - Uniunea Democrată Maghiară 
din România
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