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1. PLx 478/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 pentru 

aprobarea unor măsuri de eficientizare a 

sistemului de gestionare a fondurilor 

structural şi de investiţii europene

- Raportor: 

Cameră 
decizională

24.10.2016 Raport 10.11.2016 Raport comun cu 
Comisia pentru 

munca si protectie 

sociala

2. PLx 479/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.27/2016 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Cameră 
decizională

24.10.2016 Raport 10.11.2016 Raport comun cu 
Comisia pentru 
politica economica, 

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din zilele de 8, 9 si 10 noiembrie 2016
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modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2012 privind cadrul 
institutional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea asistenţei 
financiare acordate României prin 
Mecanismul financiar al Spaţiului Economic 

European şi prin Mecanismul financiar 
norvegian pe perioada de programare 2009-

2014

- Raportor: 

politica economica, 

reforma si 
privatizare
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gabriela.negret
comisii



3.

Amendamentele delegatiei Comisiei pentru 
afaceri europene la Proiectul de Contributii al 

celei de-a LVI-a reuniuni plenare a 
Conferintei organelor parlamentare 
specializate in chestiunile Uniunii ale 

parlamentelor Uniunii Europene (COSAC)

4.

Documentatie relativa la Conferinta ONU 

privind schimbarile climatice, COP 22, 
Marrakesh, 7 - 18 noiembrie 2016

Studiu / analiza

5.

Proiect de Raport referitor la posibile evolutii 
si ajustari ale structurii institutionale actuale 

ale Uniunii Europene (2014/2248(INI)) - 
Comisia pentru afaceri constitutionale, 

Parlamentul European

Studiu / analiza

6.

Proiect de Raport referitor la imbunatatirea 
functionarii Uniunii Europene valorificand 

potentialul Tratatului de la Lisabona 
(2014/2249(INI)) - Comisia pentru afaceri 

constitutionale (AFCO), Parlamentul 
European

Studiu / analiza

7. Stadiul reformelor din Ucraina Studiu / analiza
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7. Stadiul reformelor din Ucraina Studiu / analiza

PREŞEDINTE

Ana BIRCHALL
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