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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 3 iunie 2016     

                                         

                                                     ORDINE DE ZI                                  

a şedinţelor din 8 și 9 iunie 2016 

 

I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   
 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Posibilități de 

 reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale 
 de migrație - COM(2016) 197       
  

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și 
 Consiliu: Înapoi la Schengen – o foaie de parcurs - COM(2016) 120 

    
Termen CAE: 8 iunie 2016 
 

         Invitați - punctele 1 și 2: 
 

- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
- domnul Petre TOBĂ, ministrul afacerilor interne / secretar de stat 
- domnul Leonard ORBAN, Consilier Prezidențial - Departamentul pentru 

 afaceri europene, Administrația Prezidențială    
   
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Pachetul anti-

 evaziune – Pașii următori spre realizarea impozitării efective și spre creșterea 
 transparenței fiscale în UE – COM(2016) 23 

 
4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o 

 strategie externă pentru impozitarea eficace - COM(2016) 24 
 

5. Propunere de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva 
 practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct 
 funcționarea pieței interne  – COM(2016) 26 

 
Termen CAE: 8 iunie 2016 

 
         Invitați punctele 3 - 5: 
 

- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
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- doamna Anca DRAGU, ministrul finanțelor publice / secretar de stat 
- domnul Leonard ORBAN, Consilier Prezidențial - Departamentul pentru 

 afaceri europene, Administrația Prezidențială 
 

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
 Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări 
 privind un pilon european al drepturilor sociale - COM(2016) 127 

 
Termen CAE: 8 iunie 2016 

  
         Invitați: 

 
- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
- domnul Dragoș PÎSLARU, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și 

 persoanelor vârstnice / secretar de stat 
- doamna Anca DRAGU, ministrul finanțelor publice / secretar de stat 
- domnul Leonard ORBAN, Consilier Prezidențial - Departamentul pentru 

 afaceri europene, Administrația Prezidențială 
 

II. Examinarea conformității cu principiul subsidiarității și adoptarea unei opinii 
pentru: 

 
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite 
întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - COM(2016) 
198 

 
Termen CAE: 1 iunie 2016 
Termen UE:    15 iunie 2016 

 
     Invitați: 
 

- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
- doamna Anca DRAGU, ministrul finanțelor publice / secretar de stat 
- domnul Leonard ORBAN, Consilier Prezidențial - Departamentul pentru 

 afaceri europene, Administrația Prezidențială 
          

 
III. Avizarea unui proiect de Lege internă 

 
Proiect de Lege privind siguranța operațiunilor petroliere offshore – PLx. 207/2016 
  
Camera Deputaților este Cameră decizională 
Termen amendamente:                 11 mai 2016 
Termen raport (Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic)   26 mai 2016 

 

 




