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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 22 octombrie 2015 

                                                           ORDINE DE ZI      

     a şedinţelor din 27 și 29 octombrie 2015, ora 14,00 

 

I. Avizarea unor proiecte de lege 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru 
obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014 – 2020 – PLx. 686/2015 
 
Camera Deputaților – decizională 
Termen amendamente: 27 octombrie 2015 
Termen raport (Comisia pentru buget, finanțe și bănci) : 3 noiembrie 2015 

 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile – PLx. 
687/2015 

Camera Deputaților – decizională 
Termen amendamente: 27 octombrie 2015 
Termen raport (Comisia pentru buget, finanțe și bănci) : 3 noiembrie 2015 

 
 

II. Organizare internă 
 

1. Pregătirea prezentării în ședința Camerei Deputaților din 28 octombrie a.c., a opiniilor 
CAE privind: 
 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Un sistem de 

impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-
cheie - COM(2015)302 

- Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a  
Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon 
și a sporirii investițiilor în acest domeniu - COM (2015) 337 
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2. Pregătirea întrevederii cu delegația Comisiei pentru problemele UE din Bundestag, 28 
octombrie 2015: participanți/dosar documentar. 
           

3. Pregătirea acțiunilor prilejuite de vizita delegației Comisiei pentru afaceri europene din 
Parlamentul Irlandei, 1-2 noiembrie 2015: participanți/dosar documentar.   
  

4. Organizarea ședinței publice a Comisiei pentru afaceri europene, cu tema ” Piața unică 
digitală - platforma pentru cea de-a treia revoluție industrială ”, din 3 noiembrie 2015 / 
informare secretariat.          
  

5. Organizarea activității de examinare a propunerilor UE cu care a fost sesizată Comisia 
pentru afaceri europene – opțiuni pentru întocmirea rapoartelor 

  
 

III. Analiză / Studiu documente: 
 

1. Concluziile întâlnirii Președintelui Comisiei Europene cu șefi de stat și de guvern din 
state central și est europene, pe tema migrației; alte evoluții în dosarul ”migrație” 
       

2. Comunicarea Comisiei Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru 
Europa -COM (2015) 192 / documente suport       

             

   


