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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 
29 octombrie – 2 noiembrie 2018 I. Documente examinate 

 
 
• Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 octombrie 2018, proiectul de opinie 
referitor la următorul document: 
-  Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist – O 
contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 – COM(2018) 640. 
 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 octombrie 2018, opiniile referitoare la următoarele documente: 
-  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Comunicare privind o nouă alianţă Africa-Europa pentru 
investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la un nivel superior – COM(2018) 643; 
-  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social şi 
Comitetul Regiunilor – Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva 
combaterii spălării banilor – COM(2018) 645. 
 
• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 31 octombrie 2018, 
proiectul de opinie referitor la următorul document: 
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European – O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor 
Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere – COM(2018) 641. 
 
• Camera Deputaţilor a aprobat, în şedinţa sa din 31 octombrie 2018, hotărârile de adoptare a opiniilor referitoare la următorul document: 
-  Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare – COM(2018) 476; 
- Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European – Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale 
a UE şi guvernanţa acesteia – COM(2018) 524.  
  

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=582
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=580
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=581
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=583
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=578
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=579
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II. Documente aflate în examinare 
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6 noiembrie  
 

5 noiembrie – 9 noiembrie 2018 

• Comisia pentru 
afaceri europene 
• Comisia 
juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 
 

 

COM(2018) 640 

 

• Comisia pentru 
afaceri europene 
• Comisia 
juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 
 

COM(2018) 641 

• Comisia juridică, 
de disciplină şi 
imunităţi 
 

 

COM(2018) 647 

http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=nl

