
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA 

  
PROIECT 

 
 

ORDINE DE ZI 
a lucrărilor Comisiei în perioada 15 – 18 octombrie 2018 

 

 

Luni, 15 octombrie, orele 14.50, Sala de şedinţe a Comisiei 

 Intâlnire cu delegaţia Comisiei pentru Probleme Europene şi Controlul 
Fondurilor Europene din Adunarea Nationala a Republicii Bulgaria 

 

Marţi, 16 octombrie 2018, orele 9.00-17.30, Sala Drepturilor Omului 

 Conferinţa parlamentară „România spre Preşedinţia Consiliului Uniunii 
Europene – egalitate pentru o societate dezvoltată” 

 

Ora 11.00 , Sala de şedinţe a Comisiei   

 Întâlnire cu Delegaţia Asociaţiei Parlamentare Canada-Europa, comună cu 
Comisia pentru politică externă a Senatului 

 

Miercuri, 17 octombrie, după votul final 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

 
PLx 499/2018 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018  
(Aviz comun) - dezbătut în şedinţă comună, în 9 octombrie, a rămas pentru vot 
 
PLx 519/2018 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar 
pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene 
în primul semestru al anului 2019 
 
Plx 494/2018 – Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România 
 
PLx 509/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României  

 
Plx 513/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 

 Dezbaterea următoarei iniţiative europene: 
 
COM (2018) 643 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European şi Consiliu – Comunicare privind o nouă Alianţă Africa-Europa pentru 
investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi 
locuri de muncă la nivel superior. 
- Termen opinie: 10 octombrie a.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


