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al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  28-31 ianuarie 2008 
 
Luni, 28 ianuarie 

 
Distribuirea proiectelor de Lege ce urmează a fi dezbătute;  
Desemnarea de raportori. 

 
Marţi, 29 ianuarie şi Miercuri 30 ianuarie 
 

Studiu privind PL-x nr.1/2008 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la 
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 

 
Joi, 31 ianuarie 
 
 Dezbaterea urmatoarelor proiectelor de Lege: 
 

PLx 795/2007 - Propunere legislativă privind informarea Parlamentului României de 
către Preşedintele ţări şi primul – ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate 

PLx 902/2007 - Proiect de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului din cadrul Miniserului Afacerilor Externe. 

PLx 905/2007 - Proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistruibuirii unor posturi din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

PLx nr.1/2008 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de 
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii 
Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 
  
 În cadrul Consiliului European din 21-23 iunie 2007 şefii de stat şi de guvern au agreat 
mandatul politic privind elaborarea unui nou tratat care să refomeze tratatele constitutive ale 
Uniunii, şi anume Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene („Tratatul de Reformă” sau „Tratatul de la 
Lisabona”). Mandatul agreat la Consiliul European a constituit baza exclusivă şi cadrul pentru 
desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Interguvernamentale ce a fost lansată cu această ocazie. 
 Ca urmare a obţinerii acordului politic al şefilor de stat şi de guvern la summit-ul de la 
Lisabona (18-19 octombrie) asupra textului convenit în cadrul acestor consultări, Tratatul a 
fost supus spre semnarea statelor membre la Lisabona, la data de 13 decembrie 2007. 

 1

Administrator
Original



 2

 Tratatul de reformă reia în proporţie semnificativă inovaţiile aduse prin Tratatul 
instituind o Constituţie pentru Europa, semnat la Roma de şefii de stat şi de guvern, la 29 
octombrie 2004. Spre deosebire de acesta din urmă, Tratatul de reformă nu este destinat să 
înlocuiască tratatele actuale, ci doar să le modifice. 
 Printre modificările cele mai importante operate de Reformă, se numără: 

- consacrarea expresă a pesonalităţii juridice Uniunii; 
- conferirea de valoare juridică obligatorie Cartei drepturilor fundamentale; 
- stabilirea unei diviziuni clare a competenţelor între Uniune-statele membre; 
- o serie de modificări instituţionale, cum ar fi crearea postului stabil de Preşedinte 

al Consiliului European şi de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe 
şi Politica de securitate; 

- consolidarea rolului parlamentelor naţionale; 
- clauza de solidaritate în domeniul energetic şi în caz de atacuri teroriste. 
La fel ca şi tratatele fondatoare ale Comunităţii Europene şi tratatele modificatoare 

(Amsterdam şi Nisa), Tratatul de Reformă va constitui drept primar european. Astfel, în 
conformitate cu art. 148 (2) şi (3) din Constituţia României, Tratatul de Reformă va avea 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne. 

De la data intrării în vigoare a Tratatului, România va fi obligată să respecte 
prevederile Tratatului şi să asigure resortisanţilor săi protecţia drepturilor de care se bucură în 
Temeiul Tratatului, dată fiind aplicabilitatea directă a prevederilor acestuia. De asemenea 
legislaţia internă va trebui să  fie conformă cu prevederile Tratatului. 

Tratatul este prevăzut să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, cu condiţia ca 
toate statele membre să fi depus instrumentele de ratificare până la acea dată. În caz contrar, 
Tratatul de Reformă va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează depunerii 
instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplineşte ultimul această 
formalitate. 

Tratatul de Reformă constituie un pas înainte în procesul de integrare europeană, 
consfinţind în mare măsură inovaţiile prevăzute în Tratatul Constituţional şi asigurând Uniunii 
mijloacele  necesare pentru a acţiona eficient într-o lume globalizată. România, în calitatea sa 
de nou stat membru al Uniunii Europene a susţinut negocierea şi semnarea Tratatului, întrucât 
acesta crează cadrul instituţional şi legislativ pentru o acţiune întărită la nivel european. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu  
unanimitate, avizarea favorabilă  a proiectelor de Lege mai sus menţionate, cu excepţia PLx 
795/2007 care a primit aviz negativ. 

 
La lucrări au fost prezenţi 20 de deputaţi: Stefan Glăvan, Mărculeţ Petrescu Mira 

Anca Victoria, Mitrea Manuela, Pruteanu Vasile, Bentu Dumitru, Fotopolos Sotiris, Guşă 
Cosmin Horea, Hogea Vlad Gabriel, Hrebenciuc Viorel, Konya Hamar Sandor, Lari Iorga 
Leonida, Mitrea Miron Tudor, Năstase Adrian, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Oancea 
Viorel, Popa Daniela, Puscas Vasile, Rogin Marius, Ştireanu Octavian, Turcan Raluca.   

 Absenţi: - 
 
       
 

 
                            PRESEDINTE,                                                  SECRETAR, 
 
                        STEFAN GLAVAN                                       VASILE PRUTEANU 
 
 
 
Intocmit, 
Geanina Marin 
Consilier parlamentar 
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