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În perioada 4-6 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

♦ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

 PL-x 54 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România 
şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007 – 
procedură de urgenţă. 

 PL-x 55 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti la 
10 septembrie 2007 la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 – 
procedură de urgenţă. 

 PL-x 56 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Memorandumul de 
înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 
ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare. 

 PL-x 58 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.140/2007 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Legea administraţiei centrală 
a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile  diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate – procedură de urgenţă. 

 PL-x 60 – Proiect de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene – procedură de urgenţă. 

 Diverse 
Au fost invitaţi pentru a participa la lucrările şedinţelor Comisiei reprezentanţii 

Ministerelor iniţiatoare ale proiectelor de Lege, pentru a le prezenta şi a susţine 

necesitatea  adoptării acestora. Astfel, au fost prezenţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe domnul Sorin Moise, director, din partea Ministerului de Justiţie domnul Răzvan 



Radu, director şi din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, domnul 

Gibescu Ion, consilier. 

După prezentarea proiectelor de Lege de către reprezentanţii competenţi ai 

Ministerelor de resort, acestea au fost supuse spre dezbatere şi avizare. 

PL-x 54, PL-x 55, PL-x 58 şi PL-x 60 au fost avizate favorabil, întrunind unanimitate 

de voturi. 

PL-x 56 - proiect de Lege pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere 

de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la 26 ianuarie 1982, cu 

amendamentele ulterioare, a fost amânat pentru săptămâna viitoare. 

La capitolul Diverse, membrii Comisiei pentru politică externă au luat act de 

propunerea Grupului parlamentar P.S.D. privind numirea domnului deputat Dumitru 

Bentu ca Secretar al Comisiei – adresa nr.14/2012. Această propunere a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei pentru politică externă au fost conduse de doamna Manuela 

Mitrea, vicepreşedinte al Comisiei. 

La lucrările şedinţelor din 4-6 martie a.c., au fost prezenţi 18 deputaţi: Anca 
Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Vasile Pruteanu (PD-L), 

Antonescu Crin (PNL), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), 
Gabriel Hogea (PC), Viorel Hrebenciuc (PSD), Konya-Hamar Sandor (UDMR), 

Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Miron Tudor Mitrea (PSD), 

Adrian Năstase (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Daniela Popa (PC), Vasile 
Puşcaş (PSD), Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (PD - L), Turc Ioan (PNL). 

Au fost absenţi 4 deputaţi, dintre care domnii: Ştefan Glăvan (PC), Viorel Oancea (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) şi Marius Rogin (PD) au fost în deplasare; Cosmin 
Guşă (fără apartenenţă la un grup parlamentar). 

 

p. Preşedinte,                  Secretar,        

 

Manuela Mitrea                                  Vasile Pruteanu 
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