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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 23 februarie 2016     

                                          

                                                     ORDINE DE ZI                                 
a şedinţelor din 1 și 3 martie 2016 

 

I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   
 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de 
arme - COM(2015) 750 

                  
Invitați:   

- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe  / secretar de stat 
- domnul Petre TOBĂ, ministrul afacerilor interne / secretar de stat 
- domnul Teodor FRUNZETI, Consilier, Departamentul Securității Naționale - 
 Administrația Prezidențială 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2016, Consolidarea 
redresării și stimularea convergenţei – COM (2015) 690    
    

3. Propunerea de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme 
structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1303/2013 şi (UE) nr. 1305/2013 – COM (2015) 701      
                             
Invitați (la punctele 2 și 3):   

- doamna Anca Dana DRAGU, ministrul finanțelor publice (confirmat) 
- doamna Claudia Ana COSTEA, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și 
 persoanelor vârstnice / secretar de stat 
- domnul Costin Grigore BORC, Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului 

și relațiilor cu mediul de afaceri / secretar de stat 
- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe  / secretar de stat 
- domnul Leonard ORBAN, Consilier Prezidențial, Departamentul pentru afaceri 

europene – Administrația Prezidențială 

gabriela.negret
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4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 - COM(2015) 572
    

Invitați:   

- domnul Victor Vlad GRIGORESCU, ministrul energiei / secretar de stat 
- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe  / secretar de stat

           
  

II. Documentare/Informare (3 martie 2016) 
 
  Documente suport pentru ședința comisiei din data de 8 martie 2016 

 
 

III. Organizare internă / Diverse 
      

 Prezentarea listei cu propunerile UE transmise de către Biroul permanent pentru 
examinare, cu termene scadente în perioada 9 martie – 23 iunie 2016 / opțiuni pentru 
întocmirea Raportului CAE  


	- domnul Costin Grigore BORC, Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri / secretar de stat 
	- domnul Leonard ORBAN, Consilier Prezidențial, Departamentul pentru afaceri europene – Administrația Prezidențială 
	- domnul Victor Vlad GRIGORESCU, ministrul energiei / secretar de stat 



