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 În perioada 15-17 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
PL-x 19 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea 
addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti, la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles, la 19 ianuarie 2011, la 
Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre 
România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent 
al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 - sesizare pentru aviz, 
procedură de urgenţă; 
PL-x 20 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România 
şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 – sesizare 
pentru aviz; 
PL-x 21 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă 
Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor 
privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 – sesizare pentru 
aviz; 
PL-x 23 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note 
verbale, semnate la Roma, la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino 
de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 
23 mai 2007 – sesizare pentru aviz; 
PL-x 26 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei 
Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională, semnat de România la Viena, 
la 2 septembrie 2010 – sesizare pentru aviz. 

 
 Demers comun împreună cu Comisia pentru politică externă din Adunarea Naţională 

a Bulgariei privind coordonarea acţiunilor viitoare în vederea aderării ţărilor noastre 
la Spaţiul Schengen. 
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După prezentările şi argumentările susţinute de reprezentanţii ministerelor de resort 
invitaţi să participe la şedinţe, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectelor de Lege PL-x 20, PL-x 21, PL-x 23, PL-x 26. 

În cazul PL-x 19, Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea 
addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti, la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles, la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de 
înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 
23 iunie 2009 şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 
5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, 
în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, 
semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, în urma exprimării 
votului, s-a decis, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă. 

 Pe agenda agreată a demersul iniţiat împreună cu Comisia omoloagă din Adunarea 
Naţională a Bulgariei, în vederea coordonării acţiunilor noastre viitoare, în perspective aderării 
la Spaţiul Schengen, s-au aflat: 

   - Reuniune a celor două Comisii pentru politică externă – discuţii  (Prefectura din Ruse); 

   - Conferinţă de presă (Prefectura din Ruse); 

   - Adoptarea Declaraţiei, convenite şi aprobate de cele două Comisii (Prefectura din Giurgiu). 

La acest eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai ambasadelor ţărilor 
care formează Troika actuală a Consiliului Uniunii Europene, oficialităţile locale implicate în 
desfăşurarea acestuia – prefectul oraşului Ruse, primarul oraşului Ruse, preşedintele 
Consiliului Judeţean Giurgiu, prefectul judeţului Giurgiu, primarul oraşului Giurgiu şi 
reprezentanţi ai mass-media din România şi Bulgaria. 

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

La şedinţele din 15 şi 16 februarie a.c. au participat 18 deputaţi: Korodi Attila 
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi 
naţionale), Popoviciu Alin – înlocuit de Zătreanu Radu - (PD-L), Blaga Iosif Veniamin 
(PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), 
Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale),  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), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). A 
lipsit doamna deputat Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L). 

 La şedinţa din 17 februarie a.c. au participat 17 deputaţi: Korodi Attila 
(UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin – 
înlocuit de Zătreanu Radu - (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 
Budurescu Daniel Stamate (PNL), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 
naţionale), 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), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).  Au lipsit doamna deputat Iacob Ridzi 
Monica Maria (PD-L) şi domnul deputat Rogin Marius (PD-L), care s-a aflat în deplasare. 

 

         Preşedinte,          Secretar, 
 
        Korodi Attila                                                       Buciuta Ştefan  
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