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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aderarea României la Centrul 
European pentru interdependenţă şi solidaritate mondială creat 

prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost 
confirmată prin Rezoluţia (93)51 adoptată de Comitetul de Miniştri 

al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 256/2016 din 8 iunie 2016, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege privind 

aderarea României la Centrul European pentru interdependenţă şi 

solidaritate mondială creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul 

de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a 

fost confirmată prin Rezoluţia (93)51 adoptată de Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei la 21 octombrie 1993. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.415/28.04.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/735/14.06.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă  

(nr.4c-13/63/14.06.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/498/14.06.2016). 
 
 

Bucureşti, 22 iunie 2016 
Nr. 4c-7/551 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea 
României la Acordul parţial extins Centrul European pentru 
interdependenţă şi solidaritate mondială - Centrul Nord Sud/CNS, acord 
parţial al Consiliului Europei instituit în baza Rezoluţiei (89)14, confirmată 
ulterior prin Rezoluţia (93)51.  

Centrul European pentru interdependenţă şi solidaritate mondială 
are drept scop oferirea unui cadru pentru cooperarea europeană în 
vederea unei mai mari sesibilizări a opiniei publice la problemele de 
interdependenţă globală şi promovarea politicilor de solidaritate în 
conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 22 iunie 2016 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-na Oana Rogoveanu – director, Ministerul Afacerilor Externe 
- d-l Daniel Asănică – secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Egalitatea de Şanse. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
iniţiatori. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
        

             
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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