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1.

Audierea domnului Cristian Ghinea, candidat 

pentru functia de ministru al Investitiilor si 

Proiectelor Europene

19 octombrie 2021, 

ora 13:00

2.

Comisia Europeană - Prețurile la energie.

a. Comunicat de presă - Comisia a adoptat 

Comunicarea privind prețurile la energie 

pentru a aborda creșterea excepțională a 

prețurilor la energie la nivel mondial, care se 

preconizează că va dura pe tot parcursul 

iernii, și pentru a sprijini populația și 

întreprinderile europene.

b. Întrebări și răspunsuri: Comunicarea 

Comisiei privind prețurile la energie.

c. Fișă informativă - setul de măsuri privind 

abordarea creșterii prețurilor la energie.

20.10.2021

Studiu individual
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3.

Comitetul European al Regiunilor – 

Barometrul regional și local anual al UE.

a. Discurs - evaluarea din acest an a situației 

regiunilor și orașelor europene, prezentată de 

Apostolos Tzitzikostas, președintele 

Comitetului European al Regiunilor.

b. Sinteză - principalele rezultate ale 

Raportului „Barometrul regional și local” 

pentru 2021 prezentat  în sesiunea plenară a 

CoR

20.10.2021

Studiu individual

4.

Consiliul UE – Summitul UE - Ucraina, 

Kiev, 12 octombrie 2021.

a. Declarație comună a liderilor în urma celui 

de al 23-lea summit UE-Ucraina, 12 

octombrie 2021.

b. Comunicat de presă - Summitul UE-

Ucraina: progrese comune.

20.10.2021

Studiu individual

5.

Parlamentul European - Discover EU.

IV. Parlamentul European - Discover EU.

Articol – Europa se deschide către tineri cu 

abonamente de călătorie gratuite.

21.10.2021

Studiu individual

6.

Parlamentul European – Securitatea 

cibernetică.

Articol - O strategie solidă a UE în materie 

de securitate cibernetică. De la furturi de date 

până la spitale blocate, atacurile cibernetice 

pot avea consecințe nefaste.

21.10.2021

Studiu individual
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7.

Parlamentul European – Transformarea 

digitală: importanță, avantaje și politici UE.

Articol - Transformarea digitală este una 

dintre prioritățile UE. Parlamentul European 

elaborează politicile care vor întări 

capacitățile Europei în noile tehnologii 

digitale, vor deschide noi oportunități pentru 

afaceri și consumatori, vor susține tranziția 

verde și vor ajuta UE să atingă neutralitatea 

climatică până în 2050.

21.10.2021

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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