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7-9 septembrie  2010 

 
 În perioada 7-9 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
PL-x 395 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 

pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul 

Internaţional Bucureşti, între Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei 

şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010- procedură de urgenţă. 

PL-x 397 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România 

şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul 

de candidat la aderarea CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010. 

PL-x 398 – Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului 

Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 

sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România 

la Lanzarote la 25 octombrie 2007 . 

Pl-x 416 – Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut 

la art. 7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 

sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 

Adu
comisii



Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947. 

 Diverse 
Pentru susţinerea şi prezentarea proiectelor de Lege înscrise pe 

ordinea de zi au fost invitaţi să participe la şedinţele Comisiei reprezentanţi ai 

ministerelor de resort. Astfel, din partea Ministerului Finaţelor Publice a fost 

prezentă dna Boni Cucu – director general, din partea Autorităţii Naţionale 

pentru Cercetare Ştiinţifică au fost prezenţi dl Ciuparu Dragoş – 

vicepreşedinte şi dl Ionel Andrei – director general, iar din partea Ministerului 

de Justiţie, dra Georgiana Dumitraşcu – consilier. 

În urma suspunerii la vot, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei 

pentru politică externă au hotarât avizarea favorabilă a proiectelor de Lege 

PL-x 397 şi PL-x 398.  

Proiectul de Lege PL-x 395 a fost, de asemenea, avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru prelungirea termenului 

prevăzut la art. 7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 

sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 

Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947  - 
Pl-x 416, iniţiată de domnul senator Alexandru Mocanu şi respinsă de Senat, 

s-a hotărât amânarea discutării acesteia pentru săptămâna viitoare . 

La capitolul Diverse, au fost abordate probleme actuale de politică 

externe, membrii Comisiei hotărând invitarea miniştrilor Baconschi (MAE), 

Blaga (MIR) şi Mocanu (MMFPS) pentru a discuta planul de măsuri ce se 

preconizează în vederea soluţionării situaţiei în care se găseşte comunitatea 

de romi din Franţa. 

De asemenea, s-a convenit deosebit de utilă permanentizarea unui 

schimb de opinii cu ministerul de resort privind anumite teme de politică 



externă, extrem de importante: relaţiile prioritare ale României şi planul de 

acţiunipreconizat, situaţia cetăţenilor, etnici români, aflaţi în afara graniţelor 

ţării, accesul, în timp util, la informaţiile privind situaţia reală cu care se 

confruntă comunităţile de români din ţările europene, etc.  

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţă din 7 septembrie au participat 21 deputaţi, 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 (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).  

 La şedinţele din 8 şi 9 septembrie au participat 19 deputaţi: Korodi 
Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), 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 (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), 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), domnii deputaţi Buciuta Ştefan (minorităţi 

naţionale) şi  Năstase Adrian (PSD+PC) aflându-se în deplasări oficiale. 

         Preşedinte,          Secretar, 
 
        Korodi Attila                                           Alin Popoviciu 
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