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În perioada 16-18 noiembrie 2010, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, având pe ordinea de zi dezbaterea următoarelor proiecte 
de Lege: 
 

 PLx 653 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar la 
Memorandumul Multilateral de Înţelegere privind Programul Comun NATO E-3A, 
semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 
august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, şi a Acordului 
Suplimentar la Memorandumul de Înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei 
Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 
1984 şi revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, 
deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la 
Bucureşti, la 28 ianuarie 2010 

 
 PLx 534 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă 
tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 
27 aprilie 2010, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău, la 23 
septembrie 2010 

 
 PLx 536 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, la 

26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi 
titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în 
Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 

 
 PLx 561 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 

privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 PLx 589 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate, semnat la Bucureşti, la 31 martie 2010 

 
 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11457
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11361
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11364
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10810
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11410
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Original



 
 

 PLx 630 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între 
 

 
 PLx 631 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

 
 Diverse 

 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
preved

roiectul de Lege PLx653 a intrat deja în dezbaterea plenului şi a fost 
adopta

roiectele de Lege PLx 534 şi PLx 536 propun ratificarea a două 
Acord

ropunerea legislativă Plx 561, cu care Comisia este sesizată în fond, 
împre

roiectele de Lege PLx 589 şi PLx 630 ratifică Acorduri pentru 
proteja

u proiectul de Lege PLx 631 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţio

eprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe au prezentat pe larg 
preved

România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Madrid la 14 mai 2010 

Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea României la 
Sistemul de Informaţii privind Vizele 

erile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, dl. Anton Niculescu, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe, dl consilier Floricel Mocanu şi dl. Mihai Botorog, director 
general al Direcţiei Consulare din MAE. 

 
P
t de către Camera Deputaţilor, Comisia a adoptat doar avizul favorabil. 

 
P
uri încheiate cu Republica Moldova, vizând recunoaşterea diplomelor şi 

acordarea de sprijin tehnic şi financiar. Ambele proiecte de Lege au fost 
avizate cu unanimitate de voturi. 

 
P
ună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a 

fost examinată în primă lectură, urmând a fi dezbătută în şedinţa viitoare, după 
primirea avizelor de la celelalte comisii sesizate.  

 
P
rea informaţiilor clasificate, acorduri ce decurg din calitatea noastră de 

membru NATO, România încheind astfel de acorduri bilaterale cu fiecare 
dintre statele membre. Ambele proiecte de Lege au fost avizate favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

 
C
narea Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea 

României la Sistemul de Informaţii privind Vizele Comisia a fost sesizată în 
fond, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. S-a convenit dezbaterea în şedinţe separate si adoptarea unui 
Raport Comun.  

 
R
erile proiectului de lege, care are ca obiect de reglementare crearea 

unui Sistem Naţional de Informaţii privind Vizele, compatibil şi interconectat cu 
Sistemul de Informaţii privind Vizele al Uniunii Europene, ceea ce va constitui 
un nou instrument pentru controlul asupra graniţelor comunitare şi stabilirea de 
politici şi standarde comune de acordare a vizelor şi de administrare a 
frontierelor.  



 
 
Apreciind că înfiinţarea Sistemului Naţional este o componentă esenţială 

pentru implementarea cât mai rapidă a acquis-ului Schengen, în concordanţă 
cu respectarea termenelor asumate pentru viitoarea aderare la Spaţiul 
Schengen, în martie 2011, membrii Comisiei au hotârat, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de Lege şi transmiterea acestuia plenului, în 
forma prezentată de iniţiator. 
 
 Domnul preşedinte Korodi a prezentat membrilor Comisiei ultimele 
demersuri pentru susţinerea aderării la Schengen, concretizate în întâlniri cu 
E.S. dl Henri PAUL, ambasadorul Franţei la Bucureşti şi cu E.S. dl Valentin 
RADOMIRSKI, ambasadorul Republicii Bulgaria. Pentru coordonarea 
demersurilor, s-a convenit realizarea unei şedinţe comune cu membrii 
Comisiei de politică externă din parlamentul bulgar, în cursul lunii decembrie. 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul Korodi Attila, 
preşedintele Comisiei. 
 

La şedinţe au participat următorii deputaţi: Korodi Attila (UDMR), 
Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi 
naţionale), Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot 
Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), 
Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), 
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 Năstase Adrian (PSD+PC) a fost în delegaţie toate cele 3 zile 
de şedinţă iar doamna Iacob Ridzi Monica (PD-L) a fost absentă. 
   
 
 

     Preşedinte    Secretar 
 
 
     Korodi Attila          Buciuta Ştefan 


