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Marţi, 11 februarie 2014 
 

Ora 13.00, Salonul Alb 
 

• Intalnire cu domnul Titus Corlăţean, Ministrul Afacerilor Externe, pe teme de politică 
externă de actualitate (şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a 
Senatului) 

 
Ora 14.00, în şedinţă separată, Sala de sedinţe a Comisiei 

 
• Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 

 
Plx 566/2013 - Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale 
nr.1/2011 

 
PLx 2/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre 
Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București, la 
15 octombrie 2013, procedură de urgenţă – termen de depunere a raportului 13 februarie 
a.c. 

 
PLx 3/2014 -Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice 
administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 
octombrie 2013 - termen de depunere a raportului 17 februarie a.c. 
 

Adu
Comisii



PLx 4/2014 - Proiect de Lege privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru 
nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția 
MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008 - termen de 
depunere a raportului 17 februarie a.c. 
 
PLx 5/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între 
Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe 
de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 - termen de depunere a raportului 17 
februarie a.c. 
 
PLx 6/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la 
Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 
25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 - termen de depunere a raportului 17 
februarie a.c. 
 
PLx 7/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și 
cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica 
Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 - termen de 
depunere a raportului 17 februarie a.c. 
 
PLx 8/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 - termen de depunere a raportului 17 februarie 
a.c. 
 
PLx 9/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare 
între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe 
de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012 -termen de depunere a raportului 17 
februarie a.c. 
 
PLx 10/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și 
cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și 
Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013 -termen de depunere a 
raportului 17 februarie a.c. 

 
PLx 13/2014 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, 
adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, şi semnat de România la New York, la 3 iunie 2013, 
procedură de urgenţă – termen de depunere a raportului 17 februarie a.c. 

 
 

COM (2013) 700 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – 
Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013-2014 
 


