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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 16  noiembrie 2015 

                                                           ORDINE DE ZI      

a şedinţei din 17 noiembrie 2015 

Ședința se organizează imediat după votul Programului și a listei Guvernului 

 

I. Examinarea propunerilor UE în fond / adoptare opinii: 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM(2015) 339 
      

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare 
a pieței energiei - COM(2015) 340 

      
3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și Consiliului de stabilire a unui cadru 

pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE - 
COM(2015) 341 

 
Invitaț:

 

 reprezentant al Ministerului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri 

II. Organizare internă         
   

1. Prezentarea listei proiectelor de acte UE cu care CAE a fost sesizată pentru perioada 17 
noiembrie – 4 decembrie 2015 / opțiuni pentru întocmirea Raportului CAE. 
 

 
III. Diverse  

           
1. Informare a Ministerul finanțelor publice: participare ECOFIN -10 noiembrie 2015. 

 
2. Informare de la reprezentantul Camerei Deputaților la Parlamentul European privind 

Raportul Comisiei pentru industrie și energie (ITRE) a Parlamentului European asupra Uniunii 
energetice. 
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3. Informare privind participarea doamnei Ana Birchall, președintele Comisiei pentru afaceri 
europene, la Conferința internațională lșa nivel înalt cu tema ”Realizarea egalității de gen – provocări și 
oportunități în cadrul politicii europene de vecinătate, din regiune”, 9 – 10 neoiembrie 2015, Tbilisi.   

 
4. Informare privind participarea domnului deputat Ștefan BURLACU la reuniunea 

Conferinţei interparlamentare privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanţa în Uniunea 
Europeană, 9-10 noiembrie 2015, Luxemburg. 

 
5. Informare privind participarea domnului deputat Dorin Silviu PETREA la Reuniunea  

interparlamentară a comisiilor  ”Războaiele de vecinătate din regiunea MENA și urmă rirea deciziilor 
Consiliului European pentru apărare din iunie”, organizată de Comisia pentru afaceri externe (AFET) 
din Parlamentul European, 10 noiembrie 2015, Bruxelles. 
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