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a şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

10-12 septembrie 2013 
 

 
Marţi, 10 septembrie a.c., după votul final 
 

• Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
 
PLx 249 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat 
la Rawalpindi la 14 februarie 2013 
 
PLx 251 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 
decembrie 2009 
 
Plx 252 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun 
între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, 
pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 
 
PLx 253 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra 
parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, 
precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia 
parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale 
Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a 
doua parte, Islanda, ca a treia parte şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 
16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo 
 
PLx 254 – Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională 
pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale 
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PLx 255 – Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei pentru crearea Organizaţiei Internaţionale pentru colaborare economică şi 
tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice „INTERELECTRO” în relaţie cu 
România 
 
PLx 256 – Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în 
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 
 
Plx 155 - Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la 
suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 
octombrie 1961 – termen constituţional pentru dezbatere şi vot final: 10 septembrie 
2013 
 


