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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 2 martie 2016     

                                          

                                                     ORDINE DE ZI                                  

a şedinţelor din 8 și 10 martie 2016 

 

I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   
 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de 

frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM(2015) 
673 
            

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza 
europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a 
Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului – COM(2015) 
671 
               
Invitați:                
 -    domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe  
-     domnul Ioan BUDA secretar de stat la Ministerul afacerilor interne 
-  domnul Teodor FRUNZETI, Consilier, Departamentul Securității Naționale - 
Administrația Prezidențială 
  

II. Examinarea în cadrul sistemului de alertă timpurie pentru verificarea subsidiarității a 
unei propuneri UE și adoptarea unei opinii / aviz motivat     
 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană 
de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a 
Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului – COM(2015) 671 

 

III. Avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene – PLx. 49 / 2016  
 
Camera Deputaților – decizională 
Termen amendamente:      8 martie 2016 
Termen Raport (Comisia pentru buget, finanțe și bănci): 17 martie 2016 
 
 

gabriela.negret
comisii

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_673_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_673_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_671_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_671_RO_ACTE2_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_671_RO_ACTE2_f.pdf
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IV. Documentare/Informare  
  Documente suport pentru ședința comisiei din data de 15 martie 2016 

 
V. Organizare internă / Diverse         

1. 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       

2. Pregătirea dezbaterii publice cu tema ”Securitatea cibernetică în contextul amenințărilor 
asimetrice și riscurilor emergente”, Palatul Parlamentului, 17 martie 2016  




