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În perioada 28 – 30 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările, 
cu următoarea ordine de zi: 
 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege şi  documente: 
 
PL-x 408 – proiect  de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea 
biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la 
Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 
aprilie 1992 
 
PL-x 416 – proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei 
 
E 20/2011-s/COM(2011)290 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei 
ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 
externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie 
 
În urma dezbaterilor, s-au agreat următoarele: 
 

- PL-x 408, respectiv proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 
14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, 
semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992, a primit aviz favorabil din partea 
membrilor Comisiei, urmând ca acesta să fie transmis Comisiilor care sunt 
sesizate în fond. 

 
- PL-x 416 – proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004  

privind regimul juridic al adopţiei, a fost dezbătut într-o primă fază, urmând ca 
discuţiile să fie reluate într-o şedinţă viitoare a Comisei. 

 
 

Adu
Original



 
 
- E 20/2011-s/COM(2011)290 - Propunere de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de 
stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru 
trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt 
exoneraţi de această obligaţie. Această propunere a întrunit un punct de vedere 
favorabil al membrilor Comisiei, aspect care  va face obiectul unui Proces verbal 
ce va conţine elementele principale ale dezbaterii, votul exprimat şi constatarea 
respectării principiului subsidiarităţii. 

 
Au participat ca invitaţi la dezbateri: dl. Gheorghe Constantin – Director – 
Managementul resurselor de apă, dl. Chesaru Adrian – Consilier (Ministerul 
Mediului), pentru PL-x 408; dl. Bogdan Panait – Secretar de stat, dna Ramona 
Niculescu – consilier juridic (Oficiul Român pentru Adopţii), pentru PL-x 416; dl. 
Bogdan Stănescu, dna Irina Darie (Centrul Naţional de Vize), pentru  E 20/2011-
s/COM(2011)290. 

 
În ziua de 28 iunie, lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Korodi Attila, 
preşedintele Comisiei. 
 
În zilele de 29 şi 30 iunie a.c., lucrările şedinţelor au fost conduse de doamna Mitrea 
Manuela, vicepreşedinte a Comisiei. 
 
În ziua de 28 iunie a.c,, au fost prezenţi următorii 23 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), 
Mitrea Manuela (PSD), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 
Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PNL), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor 
(minorităţi naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD), 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme 
Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Ponta Victor-Viorel (PSD), Pop 
Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton  (PNL), Stroe 
Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin (PD-L), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L).    
 
În zilele de 29 – 30 iunie a.c., au fost prezenţi următorii 19 deputaţi: Mitrea Manuela 
(PSD), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif 
Veniamin (PDL), Bot Octavian (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago 
Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Năstase Adrian (PSD), 
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), 
Ponta Victor-Viorel (PSD), Pop Georgian (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton  (PNL), Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Uricec Eugen Constantin 
(PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu 
Dan-Radu (PD-L).    
Au fost absenţi deputaţii: Korodi Attila (UDMR, deplasare), Rogin Marius (PD-L, 
deplasare), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L, deplasare), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD, deplasare). 
 
     

 p. Preşedinte,             Secretar, 
 
   Manuela Mitrea                                 Buciuta Ştefan 


	    

