
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

 
 

ORDINE DE ZI 
a şedinţelor din perioada 11-13 februarie 

 
I. Examinarea propunerilor UE amânate pentru vot în şedinţele din 11 şi 17 

decembrie 2013 şi adoptarea unor proiecte finale de opinie / note de informare:  
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit 
şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al 
unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) 
1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM (2013) 520; examinare 
fond 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Consolidarea 

dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare, COM (2013) 690; examinare 
fond 

 
3. Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul dintre 

Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi Confederaţia 
Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, pentru a se ţine 
seama de aderarea Republicii Croaţia la UE, COM (2013) 673; examinare fond (la 
cererea Comisiei pentru drepturile omului) 

 
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la 

articolele 290 şi 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea 
procedurii de reglementare cu control, COM (2013) 751; examinare subsidiaritate 
 

5. Propunere de Decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru 
dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă, COM (2013) 740; examinare subsidiaritate 

 
6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) 1166/2008 privind anchetele structurale în agricultură şi 
ancheta privind metodele de producţie agricolă în ceea ce priveşte cadrul financiar 
pentru perioada 2014 – 2018, COM (2013) 757; examinare subsidiaritate 

 
7. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind 

sistemul comun al TVA în ceea ce priveşte o declaraţie standard privind TVA,  COM 
(2013) 721; examinare subsidiaritate 
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8. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje în vederea reducerii 
consumului de pungi de transport din plastic subţiri, COM (2013) 761; examinare 
subsidiaritate 
 

9. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce priveşte punerea în aplicare la nivel 
tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice COM (2013) 769; examinare subsidiaritate 

 
10. Propunere de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire 

la perioada de aplicare a acesteia, COM (2013) 781; examinare subsidiaritate 
 
 

II. Avizarea unor proiecte de lege 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, PLx. 577/2013, avizare în procedură de urgenţă (Restanţă din 17.12.2013); 
 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor 
statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea 
ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 
- 2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de 
asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a 
patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 
2013 - PLx. 659 / 2013 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 30 decembrie 2013 
Termen raport (Comisia pentru buget, finanţe şi bănci) : 6 februarie 2014 
 
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul 
României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti 
la 15 octombrie 2013 - PLx. 2 / 2014 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 7 februarie 2014 
Termen raport (Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) : 13 februarie 2014 
 
4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America 
Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 - PLx. 5 / 2014 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 10 februarie 2014 
Termen raport (Comisia pentru industrii şi servicii) : 17 februarie 2014 
 
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la 
Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 
25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 - PLx. 6 / 2014 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
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Termen amendamente: 10 februarie 2014 
Termen raport (Comisia pentru industrii şi servicii) : 17 februarie 2014 
 
6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi 
cooperare între Uniunea Europeană şi Statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012 - PLx. 7 / 2014 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 10 februarie 2014 
Termen raport (Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) : 17 februarie 2014 
 
7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 - PLx. 8 / 2014 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 10 februarie 2014 
Termen raport (Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) : 17 februarie 2014 
 
 
8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi 
cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012 - PLx. 9 / 2014 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 10 februarie 2014 
Termen raport (Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) : 17 februarie 2014 
 
 
9. PLx. 10 / 2014 - proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi 
cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 
 
Camera Deputaţilor – prima Cameră sesizată 
Termen amendamente: 10 februarie 2014 
Termen raport (Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) : 17 februarie 2014 

 
 
 
 

 


