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La data de 30 noiembrie 2010, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 
 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PLx 675 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2010  pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 
5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul 
transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995 (procedură de 
urgenţă) 

 
PLx 676 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de 
schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală („CEEPUS III”), semnat 
la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010 

 
PLx 677 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare între 
Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 
august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel 
pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 
3 august 1998  

 
 
Referitor la PLx 675 s-a arătat că necesitatea ratificării, în regim de urgenţă, a 

Protocolului pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi cel al Republicii 
Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, este 
justificată prin faptul că acest document prelungeşte valabilitatea Acordului bilateral 
în domeniul feroviar, care expiră la data de 22 noiembrie 2010.  

Cu privire la PLx 676, s-a arătat că părţile contractante la Acordul privind 
Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală ( „CEEPUS III”), 
semnat la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010, au decis cooperarea în domeniul 
învăţământului superior şi al cercetării asociate acestuia. În prezent, programul 
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CEEPUS se bucură de apreciere la nivel internaţional fiind considerat unul dintre 
exemplele cele mai reuşite de cooperare regională în domeniul învăţământului 
superior. Acordul CEEPUS II a fost revizuit în vederea prelungirii perioadei de 
valabilitate cu 2 ani, şi încheindu-se astfel la finele anului universitar 2010 – 2011, 
urmând să fie înlocuit de CEEPUS III. Acest proiect de act normativ creează 
posibilitatea universităţilor româneşti care aderă la reţea să îşi promoveze imaginea 
într-un cadru mai larg, în regiunea Europei de sud-est şi centru şi să dezvolte 
parteneriate şi programe comune de studiu şi cercetare cu universităţile din această 
zonă, CEEPUS având deschidere tematică faţă de toate reţelele şi toate disciplinele 
universitare. 

Cu  privire la  PLx 677, s-au subliniat următoarele aspecte: 
Prin angajamentul politic asumat în cadrul negocierilor de aderare la UE, 

România trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar, a tuturor 
Acordurilor internaţionale încheiate; 

Prin semnarea acestui document s-a actualizat cadrul juridic bilateral prin care 
România, în calitate de stat membru al UE, are în vedere atât menţinerea unor relaţii 
bilaterale susţinute cu Statul Israel cât şi satisfacerea exigenţelor Comisiei Europene, 
în sensul alinierii la legislaţia UE; 

Documentul semnat modifică, în conformitate cu dispoziţiile europene, acele 
prevederi care ar putea ridica aspecte de incompatibilitate. 

Supuse la vot, proiectele de Lege menţionate au primit avizul favorabil al 
membrilor Comisiei. 

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

 
La şedinţă au participat următorii 17 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Mitrea 

Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 
Popoviciu Alin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PDL), Bot Octavian (PD-L), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor 
(minorităţi naţionale), 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), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 
Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Au fost absenţi motivat deputaţii: Iacob Ridzi 
Monica (PD-L), Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL). 
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