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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 23  noiembrie 2015                                                     

 

ORDINE DE ZI 

a şedinţei din 24 noiembrie 2015, ora 12:30 

 

I. Examinarea propunerilor UE în fond / adoptare opinii: 
         
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de 
a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic pe teritoriul lor, COM(2015) 177 (examinată pentru 
subsidiaritate în ședința CAE din 23 iunie 2015) 

 
Termen: 20 noiembrie 2015        

  

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală 
pentru Europa, COM(2015) 192                      

                                                                                                                                                                   
Termen: 24 noiembrie 2015 

   

II. Avizarea unor proiecte de lege        
   
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare – 
PL-x. nr. 807/2015 (avizare) 
(Potrivit art. 65 alin. (2) lit. b) din Constituția României, republicată, se aprobă de 
cele două Camere ale Parlamentului în ședință comună) 
 
Termen amendamente:      25 noiembrie 2015 
Termen aviz (împreună cu CAE Senat):    26 noiembrie 2015 
Termen raport (Comisiile pentru buget, finanțe și bănci):  27 noiembrie 2015 
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2. Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar 
național – PL-x. nr. 810/2015 (avizare în procedură de urgență)  

Camera Deputaților – decizională 

Termen amendamente:      24 noiembrie 2015 
Termen raport (Comisia pentru buget, finanțe și bănci):  3 decembrie 2015 

 
 

III. Organizare internă / Diverse       
   

1. Prezentarea listei proiectelor de acte UE cu care CAE a fost sesizată pentru 
perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2015 / opțiuni pentru întocmirea Raportului 
CAE.          
     

2. Informare privind participarea doamnei Ana BIRCHALL, președinte al Comisiei 
pentru afaceri europene și a domnului Aurelian IONESCU, vicepreședinte, la 
reuniunea  interparlamentară a comisiilor  ”Evoluția instituțională viitoare a 
Uniunii: consolidarea controlului parlamentare al guvernanței UE”,  19 
noiembrie 2015, Bruxelles.       
  

3. Declarația  Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților din 
Parlamentul României privind sprijinul pentru integritatea teritorială a Georgiei și 
integrarea sa în Uniunea Europeană și NATO. 

       
4. Informare privind amendamentele delegației CAE la a 54-a reuniune COSAC, 29 

noiembrie-1 decembrie, Luxemburg. 
 

5. Informare privind scrisoarea Comisiei pentru afaceri europene către Președintele 
Parlamentului European, privind organizarea monitorizării activității Europol de 
către parlamentele UE. 

 


