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SINTEZA 

lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 
din perioada 15-17 iunie  2010 

 
 În perioada 15-17 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Întâlnire cu delegaţia Comisiei afacerilor externe, cooperării şi emigraţiei din 
Adunarea Populară Naţională a Algeriei, condusă de domnul Abdelhamid 
SIAFIF, preşedintele Comisiei. 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de Lege: 

 PL-x 371 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 

privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 

1973 şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999; 

 PL-x 372 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

Romậniei şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul 

prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 

septembrie 2009; 

 PL-x 373 – Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului dintre România şi 

Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale 

cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 

1 septembrie 2004. 
 Diverse 

În timpul întrevederii cu delegaţia algeriană, ambele părţi au dorit să menţioneze 

relaţiile bilaterale foarte bune, şi mai ales dorinţa de a întări cooperarea bilaterală la nivel 
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parlamentar şi guvernamental, prin identificarea ariilor de interes comun. Cu această 

ocazie, a fost lansată invitaţia Comisiei pentru politică externă de a vizita Algeria, pentru a 

continua schimbul de informaţii considerat foarte util în consolidarea şi diversificarea 

cooperării parlamentare bilaterale. 

La şedinţele Comisiei au fost prezenţi reprezentanţi ai ministerelor de resort pentru 

a prezenta şi susţine proiectele de Lege. Astfel, din partea Ministerului Afacerilor 

Externe au participat: dl Floricel Mocanu – director,  Relaţii instituţionale, din partea 

Ministerului Finanţelor Publice au participat: dl Florin Preda - director, dna Zenovia 

Drăgănescu – cons. superior; din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor au 

participat dl Mihai Capră – secretar de stat şi dl Attila Kis - consilier. 

După prezentarea proiectelor de Lege înscrise pe ordinea de zi, membrii Comisiei 

pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

acestora. 

La Capitolul Diverse, domnul preşedinte Korodi a informat membrii Comisiei 

despre:  

- acţiunile programate pentru săptămâna viitoare; 

- conţinutul scrisorii oficiale din partea Parlamentului turc referitor la conflictul din 

Gaza; 

 - conţinutul Notei de evaluare a Summit-ului UE-Rusia, transmisă de Ministerul 

Afacerilor Externe Comisiei noastre.  

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

Comisiei. 

 La şedinţele Comisiei au participat toţi membrii acesteia, şi anume: 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), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Farago 
Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale),  Iacob Ridzi Monica Maria 
(înlocuită de Dobre Cristina Elena) (PD-L), 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), Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).   
 
       Preşedinte,               Secretar, 
 
      Korodi Attila                                                             Buciuta Ştefan 

 2


	Camera Deputaţilor 
	          

