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In zilele de 2 şi 3 septembrie 2009, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PL.x. 329/2009 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 
– sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 352/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a 
Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în 
calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al 
Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 353/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare între România şi Banca 
Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul 
protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg, 
la 10 noiembrie 2008 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 358/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 
2009, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare", 
semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 - sesizare pentru aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10323
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10324
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10329
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PL.x. 359/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 
6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti, la 2 iulie 1992 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 360/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de 
note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind 
modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi 
Republica Populară Ungaria, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973 – sesizare pe 
fond, termen de depunere a raportului 15 septembrie 2009  
 
PL.x. 361/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti, la 8 mai 2009 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 362/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internaţional privind 
esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis 
spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 
septembrie 2008 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x 363/2009 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea 
strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de 
România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 - sesizare pentru aviz 
 
PL.x. 364/2009 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între 
Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care 
vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din 
Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi 
Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat 
între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de 
plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene 
de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 - sesizare pentru 
aviz 
 
PL.x. 365/2009 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul 
Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului 
Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a 
reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 
aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a 
Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008 - sesizare pentru 
aviz 
 
PL.x. 377/2009 – Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între 
România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor („Împrumutat”), şi KfW, 
Frankfurt pe Main („KfW”) pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 
şi respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului – 
Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a) – sesizare pentru aviz 
 

 Diverse 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10331
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10332
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10333
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10334
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10335
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10336
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In ziua de miercuri, 2 septembrie a.c., la orele 11,00, Comisia pentru politică a 

dezbătut proiectul de Lege nr. 329 şi a hotărât avizarea favorabilă şi transmiterea către 

plen, în forma prezentată. 

De asemenea, s-a examinat în primă lectură proiectul de Lege nr.360, cu care 

Comisia a fost sesizată pe fond, şi au fost audiate prezentările făcute de iniţiatori, 

urmând ca saptămâna viitoare să se elaboreze raportul. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe, doamna Andrada Tănase şi doamna Irina Păcureţu. 

Pentru celelalte proiecte de Legi, membrii Comisiei au desemnat raportori. 

La punctul Diverse de pe ordinea de zi membrii Comisiei au fost informaţi şi     

s-au înscris să participe la Seminarul cu tema „Ameninţări la adresa securităţii 

regionale” care se va desfăşura la Palatul Parlamentului, în perioada 21-24 septembrie 

a.c. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din 2 şi 3 septembrie a.c. 

au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László şi doamna vicepreşedinte 

Manuela Mitrea.  

La lucrările şedinţelor din 2 şi 3 septembrie au fost prezenţi toţi cei                
21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), Marius Rogin (PD-L), 

Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin 

(PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana 

Cristina (PSD+PC), Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), 

Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz 

Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), 

Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin 

Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-

Cotoi Sever (PD-L). 

 

 

   
  PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
 
 
                  BORBÉLY  László                                  BUCIUTA Ştefan         
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