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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 
• Camera Deputaţilor a dezbătut, în şedinţa sa din 4 decembrie 2017, 
proiectele de hotărâre de adoptare a opiniilor referitoare la 
documentele: 
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida 
uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în 
schimbare - COM(2017)542; 
- Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât 
numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - 
COM(2017)489; 
- Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic Și Social European Și Comitetul Regiunilor cu privire la 
rezultatele Agendei europene privind migrația - COM(2017)558; 
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social European - În continuarea Planului de acțiune privind 
TVA - Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul acțiunii - 
COM(2017)566. 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa 
din 5 decembrie 2017, opiniile referitoare la următoarele documente: 
- Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor 
norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului 
definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre - 
COM(2017)569; 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea 
macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de 
înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM(2017)538. 
• Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut și 

aprobat, în ședința sa din 05 decembrie 2017, opinia referitoare la 
următorul document:  
- Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de 
vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) - 
COM (2017) 637. 

• Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut și aprobat, în ședința sa 
din 6 decembrie 2017, opinia referitoare la următorul document: 

- Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări 
online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului - COM(2017)637. 

 
 



 
 

II.  Documente aflate în examinare 
Document Termen Comisie 

COM(2017)637 
(fond) 

13 decembrie 2017 Comisia pentru afaceri europene 
 

COM(2017)530 
(fond) 

13 decembrie 2017 
 

Comisia pentru afaceri europene 
 

 

11 – 15 decembrie 2017 


