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 În data de 16 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

 Întâlnire cu miniştrii afacerilor externe, muncii şi administraţiei şi 
internelor dedicată măsurilor preconizate pentru soluţionarea 
situaţiei în care se găsesc comunităţi de romi din state ale UE şi 
preîntâmpinarea acţiunilor care îngrădesc libera circulaţie şi dreptul 
de rezidenţă ale cetăţenilor Uniunii Europene  
 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege: 
• PL.x. 399 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 

• PL.x. 400 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în 
combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului 
internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009 

• PL.x. 401 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru 
stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la 
Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la 
aceeaşi dată 

• PL.x. 402 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la 
Bucureşti, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între 

Adu
Original



Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 

• Pl.x. 416 - Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut 
la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi 
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 
februarie 1947 

 
 Diverse 

 

Întrucât Birourile Permanente ale celor două Camere au transmis 
Comisiilor de politică externă solicitatea de a întocmi un punct de vedere 
comun privind oportunitatea adoptării de către Parlament a unei Declaraţii 
referitoare la situaţia creată la nivelul UE ca urmare a expulzării unor cetăţeni 
români de etnie romă, întâlnirea cu miniştrii a fost amânată pentru luni, 20 
septembrie, urmând a se desfăşura într-un format extins, în şedinţă reunită a 
Comisiilor de politică externă şi cu participarea membrilor Comisiilor de 
drepturile omului ale celor două Camere. 
 La şedinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, care au susţinut 
formulele adoptate de către Comisie. 

Proiectele de Lege PL.x. 399 şi PL.x. 402 asigură compatibilizarea cu 
dreptul comunitar a acordurilor internaţionale încheiate de România, ca 
urmare a calităţii de membru al Uniunii Europene. 

Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan 
privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a 
terorismului internaţional, ratificat prin PL.x. 400, a fost determinat de 
mutaţiile interevenite în situaţia infracţională internaţională si de dorinţa de a 
dezvolta relaţiile şi cadrul juridic cu ţările din Asia Centrală.  

Proiectul PL.x. 401 ratifică noua Convenţie pentru stabilirea Centrului 
Sud-Est European de Aplicare a Legii, realizată pentru reorganizarea 
Centrului SECI. 

Propunerea legislativă a d-lui senator Alexandru Mocanu, Pl.x. 416 – 
de a  prelungi termenul din Legea nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români din Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, deşi a fost apreciată ca oportună de către membrii 
Comisiei, nu poate fi adoptată datorită faptului că termenul invocat a expirat 
în 2007 şi nu poate fi prelungit. Membrii Comisiei au sugerat iniţiatorului 
formularea unei alte propuneri legislative, vizând o repunere în termen sau 
stabilirea unui nou termen. 



În urma suspunerii la vot, cu majoritate de voturi, membrii Comisiei 
pentru politică externă au hotarât avizarea favorabilă a proiectelor de Lege 
PL.x. 399, PL.x. 400, PL.x. 401 şi PL.x. 402.  

Propunerea legislativă Pl.x. 416 a fost avizată negativ cu majoritate de 
voturi. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 
preşedintele Comisiei. 

 La şedinţă au participat 20 deputaţi: Korodi Attila (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), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 
naţionale),  Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), 
Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC),  
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan 
Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL) şi Voinescu-Cotoi Sever (PD-
L), domnul deputat Blaga Iosif Veniamin (PD-L) aflându-se în deplasare. 
 
 

         Preşedinte,                Secretar, 
 
        Korodi Attila                                           Alin Popoviciu 


	Camera Deputa]ilor 
	       
	    

