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Nr.
crt.
0

1.

2.

Nr.
înregistrare
la CD
1

Denumirea iniţiativei legislative sau a
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
menţionarea raportorilor

Competenţa CD
Data sesizării
potrivit art.75
comisiei
din Constituţie
3
4

Comisia Europeană – Sondaj Eurobarometru
– schimbările climatice.
a. Comunicat de presă – Potrivit noului sondaj
Eurobarometru publicat în data de 5 iulie
2021, europenii cred că schimbările climatice
sunt problema cea mai gravă cu care ne
confruntăm în prezent.
b. Fișa informativă pentru România.

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

5

6

7

12.07.2021
Studiu individual

Comisia Europeană – Codul de conduită al
UE – sectorul alimentar.
a. Comunicat de presă - Strategia „De la
fermă la consumator”: 65 de întreprinderi și
asociații semnează codul de conduită al UE
pentru practici comerciale și de marketing
responsabile în sectorul alimentar.
b. Întrebări și răspunsuri referitoare la codul
de conduită al UE pentru practici comerciale
și de marketing responsabile în sectorul
alimentar.

13.07.2021
Studiu individual
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3.

Comisia Europeană - Previziunile economice
din vara anului 2021.
a. Comunicat de presă – Redeschiderea
stimulează redresarea. Se preconizează că
economia europeană se va redresa mai rapid
decât se estimase anterior.
b. Tabele de prognoză: Economia României ar
urma să crească cu 7,4% în 2021 şi 4,9% în
2022.

14.07.2021
Studiu individual

4.

Parlamentul European – Raportul anual
privind funcționarea spațiului Schengen.
Comunicat de presă – PE solicită revenirea
completă la spațiul Schengen fără frontiere și
reformarea Codului frontierelor. Parlamentul
sprijină integrarea deplină a Bulgariei și
României în spațiul Schengen; Croația
îndeplinește, de asemenea, criteriile de
aderare.

14.07.2021
Studiu individual

5.

Consiliul UE – Președinția slovenă a
Consiliului UE: 1 iulie - 31 decembrie 2021.
a. Prioritățile președinției slovene sunt
determinate de deviza sa: „Europa. Rezilientă.
Împreună.”
b. Programul pe șase luni al președinției
Consiliului Uniunii Europene.

15.07.2021
Studiu individual

6.

Diverse

PREŞEDINTE
Ștefan MUȘOIU
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