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1.
Audierea domnului Dan Vîlceanu, ministrul 

Investițiilor și Proiectelor Europene

07.03.2022,

ora 14:00

2.

Comisia Europeană –NextGenerationEU:

Mecanismul de redresare și reziliență.

a. Comunicat de presă – Conform primului raport

anual privind Mecanismul de redresare și

reziliență, punerea în aplicare a mecanismului

este pe drumul cel bun.

b. Fișa informativă nr.1: Punerea în aplicare a

Mecanismului de redresare și reziliență (EN).

c. Fișa informativă nr.2: Punerea în aplicare a

Mecanismului de redresare și reziliență (EN).

08.03.2022

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Bugetul UE.

a. Comunicat de presă – Comisia prezintă 

orientări de politică bugetară pentru 2023.

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la 

Comunicarea Comisiei privind orientările de 

politică bugetară pentru 2023.

08.03.2022

Studiu individual
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4.

Parlamentul European – Eurobarometru: 

Impactul pandemiei asupra femeilor europene.

a. Comunicat de presă - Rezultatele sondajului 

solicitat de Parlamentul European, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Femeii, 8 martie, în care 

evaluează impactul pandemiei asupra mai multor 

aspecte ale vieții femeilor europene.

b. Fișă informare – Răspunsurile date de femeile 

din România în cadrul sondajului.

09.03.2022

Studiu individual

5.

Instituțiile UE - Răspunsul UE la invadarea 

Ucrainei de către Rusia.

Sinteză la zi a acțiunilor instituțiilor 

reprezentative ale UE privind măsurile luate de 

UE împotriva Rusiei și sprijinul UE pentru 

Ucraina și poporul ucrainean.

09.03.2022

Studiu individual

6.

Consiliul European - Prevenirea și combaterea 

pandemiilor.

Comunicat de presă – Consiliul dă undă verde 

pentru începerea negocierilor în vederea unui 

tratat internațional privind pandemiile.

10.03.2022

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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