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SINTEZA 

lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 
din perioada 1-3 iunie  2010 

 
 În perioada 1-3 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de Lege: 

1. Pl-x 209 propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a 

instrumentelor de ratificare, acceptare sau participare la Convenţie, adoptat la 

Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO;  

2. Pl-x 210 propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei şi în 

cazul lucrărilor persoanelor apartride şi a refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, 

în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO; 

3. Pl-x 211 propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei 

referitor la lucrările anumitor organizaţii internaţionale, adoptat la Geneva, 

Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO; 

4. Pl-x 212 propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale a 

drepturilor de autor, cu declaraţie supliment legată de articolul XVII şi rezoluţie 

referitoare la articolul XI, adoptată la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de 

către Statele Membre ale UNESCO; 

5. Pl-x 213 propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale privind 

drepturile de autor, cu Declaraţie supliment referitoare la articolul XVII şi 
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Rezoluţie  cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franţa, 24 iulie 1971, de 

către Statele Membre ale UNESCO; 

6. Pl-x 214 propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie 

de conciliere şi de bune oficii, responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute 

care pot apărea între statele părţi la Convenţia asupra discriminării în educaţie, 

adoptat la Paris, Franţa, 10 decembrie 1962, de către Statele Membre ale 

UNESCO; 

7. Pl-x 215 propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la 

Convenţia universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 

1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a 

refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale 

UNESCO; 

8. Pl-x 216 propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la 

Convenţia Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 

1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul anumitor organizaţii internaţionale, 

adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO; 

9. Pl-x 217 propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei referitoare la 

distribuţia programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles, 

Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO; 

10. Pl-x 218 propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei pentru Educaţie 

Tehnică şi Vocaţională, adoptată la Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de către 

Statele Membre ale UNESCO; 

11. Pl-x 219 propunere legislativă pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea 

circulaţiei internaţionale a materialelor vizuale şi auditive cu caracter educaţional, 

ştiinţific şi cultural, cu protocol de semnătură şi formă model de certificat puse la 

dispoziţie în articolul IV a sus menţionatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 

octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO; 

12. PL-x 323 proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii; 

13. PL-x 324 proiect de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a 

amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenţia pentru 

înfiinţarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, 

la Bruxelles. 

14. PL-x 352 proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

 2



Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 

martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 

15. PL-x 361 proiect de Lege  pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 

privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare 

La şedinţele Comisiei au fost prezenţi reprezentanţi ai ministerelor de resort 

pentru a prezenta şi susţine iniţiativele legislative. Astfel, din partea Ministerului 

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

dl Felix Zaharia – director, Direcţia drept internaţional şi tratate, dna Elena 

Şerbănescu – expert, Direcţia resurse umane; din partea Ministerului Finanţelor 

Publice au participat: dna Tatiana Brega – şef serviciu, dna Zenovia Drăgănescu – 

cons. superior; din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

participat dna Doina Pârcălabu – preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări 

Sociale, dna Cecilia Sebe – şef serviciu; din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional a participat dna Nadia Tunsu – consilier UNESCO. 

Având în vedere solicitarea domnului deputat Horia Dorin Uioreanu, 

preşedinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO, de a amâna discutarea propunerilor legislative Pl-x 209, 
Pl-x 210, Pl-x 211, Pl-x 212, Pl-x 213, Pl-x 214, Pl-x 215, Pl-x 216, Pl-x 217, Pl-x 
218, Pl-x 219 întrucât există o cerere adresată Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor de retragere a acestor propuneri legislative, membrii Comisiei pentru 

politică externă au decis să ţină cont de aceasta. 

După prezentarea proiectelor de Lege PL-x 324 şi PL-x 352, membrii 

Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a acestora. 

În ceea ce priveşte PL-x 361, proiect de Lege  pentru completarea art.35 din 

Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare, domnul deputat Blaga şi-a formulat punctul de vedere 

referitor la cele două litere noi care se introduc, g1 şi g2 fiind convins că nu este 

necesară prevederea introdusă de g2, amintind situaţia din alte state democratice 

unde parlamentul controlează activitatea unor astfel de instituţii de profil cum este 

CNCAN. În această situaţie, domnul deputat, la exprimarea votului privind avizarea 
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acestui proiect de Lege, s-a abţinut. Astfel, cu majoritate de voturi, Comisia pentru 

politică externă a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege PL-x 361. 

Proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii - PL-x 323 a fost prezentat 

de doamna Doina Părcălabu, preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări 

Sociale, susţinând avizarea favorabilă a acestuia. 

Domnul deputat Veniamin Blaga a cerut lămuriri în ceea ce priveşte 

prevederea referitoare la creşterea vârstelor de pensionare – dacă s-a avut în 

vedere şi starea de sănătate a populaţiei, speranţa de viaţă şi evoluţiile demografice. 

Domnul deputat Daniel Budurescu a susţinut necesitatea adoptării unor 

amendamente referitoare la anumite situaţii speciale din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe, ce trebuie reconsiderate astfel încât aceste situaţii să fie 

prevăzute de noul sistem unitar de pensii publice. 

Membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât redactarea unei solicitări 

către Comisia pentru muncă, sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect de 

Lege, de a avea în vedere şi aceste amendamente la dezbaterea şi avizarea PL-x 
323. 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii (PL-x 323). 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Korodi Attila, 

preşedintele Comisiei. 

 La şedinţe au participat următorii 17 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Mitrea 
Manuela (PSD+PC), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 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), Oajdea 
Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan 
Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi deputaţii: Rogin 
Marius (PD-L) - deplasare, Popoviciu Alin (PD-L), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana  (PSD+PC), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L) - deplasare.   
 
 
      Preşedinte,             Secretar, 
 
     Korodi Attila                                                     Buciuta Ştefan 
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