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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 23 septembrie 2015 

 

                                                           ORDINE DE ZI      

     a şedinţei din 28 septembrie 2015 

 
 

 
Ora 13,00 

I. Examinarea propunerilor UE în fond / adoptare opinii: 
 
1. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 

Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
(CETS nr. 196) - COM(2015)291 și  

2.  
Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 
Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - 
COM(2015)292          
   
Termen: 29.09.2015 

 
Invitați:  

- domnul Gabriel OPREA, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne / secretar de stat 
- domnul Mircea DUȘA, ministrul apărării naţionale / secretar de stat                              
- domnul Robert CAZANCIUC, ministrul Justiției / secretar de stat                                 
- domnul Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe                                               
- domnul Eduard Raul HELLVIG, Director al Serviciului Român de Informații / 

reprezentant 
- domnul Mihai-Răzvan UNGUREANU, Director al Serviciului de Informaţii Externe / 

reprezentant 
- domnul Ion OPRIȘOR, Consilier prezidențial, Departamentul Securității Naționale,                         

Administrația Prezidențială / reprezentant 
- domnul colonel conf. univ. dr. Niculae IANCU, Rector al Academiei Naționale de 

Informații ”Mihai Viteazu” / reprezentant  
- domnul Ion MOCIOALCĂ, Președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 
- domnul Georgian POP, Președinte al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor 

şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI 

gabriela.negret
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- domnul Mihăiță CALIMENTE, Președinte al Comisiei comune permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 
Serviciului de Informații Externe        
  

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu : Propunere de acord 
interinstituţional privind o mai bună legiferare – COM(2015) 216 
 
Termen: 29.09.2015 

 
Invitat: domnul Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe                                               

 

 
Ora 16,00 

II. Bilanțul utilizării fondurilor structurale și de coeziune 2007-2013 și stadiul programelor 
operaționale pentru perioada de programare 2014-2020 

 
Invitați:  

- domnul Marius NICA, ministrul fondurilor europene 
- reprezentanți ai Coaliției naționale pentru absorbția fondurilor structurale 
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