
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 7 decembrie 2015 

                                                           ORDINE DE ZI      

     a şedinţei din 8 decembrie 2015, orele 15:00 și 16:30 

 

Ora 15:00

I. Prezentarea mandatului de reprezentare a României la reuniunea Consiliului 
European din 17-18 decembrie 2015, Bruxelles. 

 (Ședință comună cu Comisia pentru afaceri europene din Senat) 

 
Invitat

 
: domnul Dacian CIOLOȘ, primul-ministru al României 

II. Examinarea propunerilor UE în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru 
verificarea subsidiarității / adoptare opinii: 

Ora 16:30 

 
1. Propunere de Regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de 

creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și 
standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 
precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012; COM(2015) 
472 

 

2. Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; COM(2015) 
473 

 

Termen CAE : 20.11.2015                          
Termen UE : 8.12.2015        
  

III. Examinarea propunerilor UE în fond / adoptare opinii:    
   

gabriela.negret
Conform cu originalul



1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Lucrând împreună 
pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare 
(BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru Europa; COM (2015) 361 
 
Termen CAE : 10.12.2015        
  
Raportor
 

: doamna Roberta Alma ANASTASE, vicepreședinte  

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind edificarea unei 
Uniuni a pieţelor de capital – COM (2015) 468 
 
Termen CAE : 27.11.2015                                                                                         

3. Propunere de Regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de 
creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și 
standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 
precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012; COM(2015) 
472 
                                                                                                                                    
Termen CAE : 10.12.2015 

4. Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; COM(2015) 
473 
                                                                                                                                    
Termen CAE : 10.12.2015  

− domnul Mugur ISĂRESCU Guvernator al Băncii Naționale a României / 
viceguvernator 

Invitați   (punctele 1-4): 

− domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
− doamna Anca Dana DRAGU, ministrul finanţelor publice / secretar de stat 
− domnul Mișu NEGRIȚOIU, președintele Autorității de Supraveghere Financiară / 

vicepreședinte         
                     

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală 
Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii 
economice și monetare - COM(2015) 600 
 
Termen CAE : 27.11.2015              
                                                                                    

6. Recomandare de Recomandare a Consiliului privind instituirea de consilii naționale 
de competitivitate în cadrul zonei euro - COM(2015) 601 
 
Termen CAE : 27.11.2015              
                                                                                                           
Invitați   (punctele 5 și 6): 



− domnul Mugur ISĂRESCU Guvernator al Băncii Naționale a României / 
viceguvernator 

− doamna Anca Dana DRAGU, ministrul finanţelor publice / secretar de stat 
− domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 

  
7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – Comerț pentru toți. Către o politică 
comercială și de investiții mai responsabilă - COM(2015) 497 
                                                                                                                                    
Termen CAE : 4.12.2015  

 Raportor

 

: doamna Ana BIRCHALL       

Invitați

- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 

:                

8. Propunere de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată 
pe piața forței de muncă - COM(2015) 462      
   
Termen CAE : 27.11.2015          
      
                                                                                Raportori
  

:  

- doamna Ana BIRCHALL, președinte și doamna Roberta Alma ANASTASE, 
vicepreședinte          
   

  Invitați

- doamna Claudia - Ana COSTEA, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 
Persoanelor Vârstnice / secretar de stat 

: 

−  domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
 

IV. Avizarea unor proiecte de lege, în procedură de urgență 
 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România - PLx 824/2015
  
− termen amendamente: 3 decembrie 2015 
− termen raport: 10 decembrie 2015 
− comisii sesizate în fond: Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

2. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor 
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului - PLx 825/2015
  
− termen amendamente: 3 decembrie 2015 



− termen raport: 10 decembrie 2015 
− comisii sesizate în fond: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic 
 

3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
agricole comune - PLx 829/2015       
      
− termen amendamente: 3 decembrie 2015 
− termen raport: 10 decembrie 2015 
− comisii sesizate în fond: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 

Invitați

 

: delegați de către Departamentul pentru relația cu Parlamentul  
   

 
V. Organizare internă 

 
1. Prezentarea listei proiectelor de acte UE cu care CAE a fost sesizată pentru 

perioada 27 noiembrie – 4 decembrie 2015 / opțiuni pentru întocmirea Raportului 
CAE          
  

2. Informare privind participarea delegației Comisiei pentru afaceri europene, 
condusă de doamna președinte Ana BIRCHALL, cea de-a LIV-a reuniune plenară 
a Conferinţei organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 
parlamentelor Uniunii Europene – COSAC, 29 noiembrie - 1 decembrie 2015, 
Luxemburg / Concluziile și Contribuțiile reuniunii 

 

            

  
 

      
             

   

 

 

 


	- doamna Claudia - Ana COSTEA, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice / secretar de stat

