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În perioada 13-15 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

♦ Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

P.L.x. 2 – Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi
floră pe cale de dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a
fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone, la 30
aprilie 1983. (procedură de urgenţă - prioritate legislativă U.E.)

P.L.x. 3 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi
Comunităţile Europene privind evaluarea conformităţii şi acceptarea
produselor industriale, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 2006, la
Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. (procedură de urgenţă -
prioritate legislativă U.E.)

P.L.x. 6 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Departamentului pentru Afaceri Europene. (procedură de urgenţă)

P.L.x. 9 – Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei
patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001.
(procedură de urgenţă)

P.L.x. 11 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul pentru
implementarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului

Alina
Original



2

Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea şi gestionarea
stocurilor de peşte aflate în zonele economice exclusive ale mai multor
state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât şi într-un sector
adiacent zonei, şi a stocurilor de peşti mari migratori adoptat la New York
în 4 august 1995.

P.L.x. 12 – Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei de cooperare
poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006,
semnată de România la aceeaşi dată.

P.L.x. 13 – Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente la
Anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional
(FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată,
adoptate de către Comitetul de Facilitare al organizaţiei Maritime
Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 şi
Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002.

♦ Întâlnirea membrilor Comisiei pentru politică externă cu delegaţia
condusă de domnul Ruprecht Polenz, preşedintele Comisiei de
Afaceri Externe din Bundestag-ul german.

După prezentarea şi susţinerile din partea invitaţilor, membrii Comisiei au
hotarât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectelor de Lege PL.x 2,
PL.x. 9, PL.x. 11, PL.x. 13 şi supunerea acestora, spre dezbatere şi avizare,
plenului Camerei Deputaţilor, în forma prezentată.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Departamentului pentru Afaceri Europene (PL.x. 6), la propunerea domnului
deputat Titus Corlăţean, membrii Comisiei au hotărât să solicite Biroului
Permanent amânarea discutării acestuia cu o săptămână şi sesizarea Comisiei
pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor.

Comisia pentru politică externă a hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei de
cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai
2006, semnată de România la aceeaşi dată (PL.X. 12) şi supunerea acestuia,
spre dezbatere şi avizare, plenului Camerei Deputaţilor, în forma prezentată.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între
România şi Comunităţile Europene privind evaluarea conformităţii şi acceptarea
produselor industriale, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 2006, la Acordul
European instituind o Asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile
Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles
la 1 februarie 1993 (PL.x.3), membrii Comisiei au hotarât, în unanimitate,
avizarea negativă a acestuia.
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Lucrările şedinţei din 13 februarie a.c. au fost conduse de domnul deputat
Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei.

Lucrările şedinţelor din data de 14 şi 15 februarie a.c. au fost conduse de
doamna deputat Anca Mărculeţ-Petrescu, vicepreşedinte a Comisiei.

La şedinţe au fost invitaţi reprezentanţi ai ministerelor de resort pentru a
face prezentarea proiectelor de Lege şi a oferi informaţiile solicitate de membrii
Comisiei. Astfel, au participat le şedinţă, în calitate de invitaţi: din partea
Primului-ministru - domnul Adrian Ciocănea, secretar de stat; din partea
Ministerului Administraţiei şi Internelor - domnul Florin Nan, director general adj.
şi doamna Lucia Ratcu, consilier; din partea Ministerului Economiei şi
Comerţului – doamna Cristina Ion, director; din partea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – domnul Şerban Cucu, director
general şi doamna Ortansa Muntean, director.

La lucrările şedinţei din 13 februarie a.c., au fost prezenţi 17 deputaţi:
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD),
Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale),
Valeriu Gheorghe (PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţăla un
grup parlamentar), Miron Tudor Mitrea (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz
(PSD), Vasile Puşcaş (PSD), Daniela Popa (PC), Marius Rogin (PD),
Octavian Ştireanu (PSD), absenţi fiind 4 deputaţi: Konya-Hamar Sandor
(UDMR), Cezar Preda (PD), Adrian Năstase (PSD), Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 14 şi 15 februarie a.c., au fost prezenţi 17
deputaţi: Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Titus
Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar),
Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu
Gheorghe (PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup parlamentar),
Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Miron Tudor Mitrea (PSD), Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD),
Cezar Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD), Daniela Popa (PC), Marius Rogin
(PD), Octavian Ştireanu (PSD), absenţi fiind 4 deputaţi: Ştefan Glăvan (PC),
Konya-Hamar Sandor (UDMR), Adrian Năstase (PSD), Adrian Severin
(PSD).

  Preşedinte,               Secretar,

    p. Anca Mărculeţ-Petrescu          Vasile Pruteanu
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