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lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă 
17 martie 2011 

 
 Pe data de 17 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea proiectelor de Lege cu care Comisia a fost sesizată, 

şi anume: 

- PL-x 79 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene 

revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 

noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 

2009; 

- PL-x 86 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a 

sancţiunilor internaţionale; 

- PL-x 93 Proiect de Lege privind procedura prin care România devine 

parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele 

membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe 

de altă parte. 

 Diverse 

 

Pentru prezentarea şi susţinerea proiectelor de Lege au fost invitaţi la şedinţa 

Comisiei reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe: domnul Anton Niculescu, 

secretar de stat şi domnul Floricel Mocanu, ministru consilier. 

Adu
Original



În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei pentru politică 

externă au hotărât avizarea favorabilă a proiectelor de Lege PL-x 79 şi Pl-x 93. 

În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale (PL-x 

86), proiect cu care Comisia noastră împreună cu Comisia juridică au fost sesizate, în 

procedură de urgenţă, în fond, s-a decis dezbaterea acestuia în şedinţe separate şi 

elaborarea în comun a raportului. 

Astfel, în urma supunerii la vot, membrii Comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi, adoptarea unui raport de admitere. 

La capitolul Diverse s-a decis invitarea ministrului Afacerilor Externe pentru o 

informare a membrilor Comisiei pentru politică externă privind următoarele subiecte: 

- ultimele evoluţii din Maghreb şi Orientul Mijlociu; 

- evaluarea situaţiei post-catastrofă din Japonia. 

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

Comisiei. 

 La şedinţa din 17 martie au participat 20 deputaţi, şi anume: Korodi Attila 

(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu 
Alin (PD-L), 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), 

Ponta Victor-Viorel (PSD), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), 

Stroe Ionuţ-Marian (PNL), Surupăceanu Mugurel  (PSD), Voicu Mihai Alexandru 

(PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), Zătreanu Dan-Radu (PD-L), absenţii fiind 3 

deputaţi, şi anume: Rogin Marius (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Pop 
Georgian (PSD). 

 

Preşedinte,            Secretar, 

          Korodi Attila                                           Buciuta Ştefan 
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