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1.

Audierea domnului Dan VÎLCEANU, 

candidat pentru functia de ministru al 

Investitiilor și Proiectelor Europene

24 noiembrie 2021, 

ora 12:00

2.

Comisia Europeană – Bugetul UE pentru 

2022.

Comunicat de presă – Comisia salută acordul 

politic informal dintre Parlamentul European 

și Consiliul Uniunii Europene, pe baza unei 

propuneri a Comisiei Europene, privind 

bugetul anual al UE pentru 2022.

23.11.2021

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Concurența.

Comunicat de presă – Comisia prezintă 

contribuția politicii în domeniul concurenței și 

a revizuirii acesteia la tranziția verde și 

digitală, precum și la o piață unică rezilientă.

23.11.2021

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană – Viziunea pe termen 

lung a UE pentru zonele rurale.

Comunicat de presă – Lansarea Forumului 

dedicat întreprinderilor nou-înființate din 

mediul rural: concretizarea viziunii pentru 

zonele rurale ale UE.

23.11.2021

Studiu individual

5.

Parlamentul European – Agenda sesiunii 

plenare 22-25 noiembrie 2021.

Informare - Eurodeputații vor vota noua 

politică agricolă a UE, vor discuta întărirea 

strategiei farmaceutice și vor sugera noi căi 

pentru migrație legală în UE în sesiunea din 

22-25 noiembrie.

23.11.2021

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană - Pactul verde european.

a. Comunicat de presă – Comisia adoptă noi 

propuneri menite să stopeze defrișările, să 

introducă inovări în gestionarea durabilă a 

deșeurilor și să asigure soluri sănătoase în 

beneficiul oamenilor, al naturii și al climei.

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la noile 

norme privind produsele care nu contribuie la 

defrișări.

c. Fișă informativă referitoare la noile norme 

privind produsele care nu contribuie la 

defrișări(EN).

d. Întrebări și răspunsuri referitoare la noile 

norme ale UE privind transferurile de deșeuri.

e. Fișă informativă referitoare la propunerea 

de nou regulament privind transferurile de 

deșeuri(EN).

f. Întrebări și răspunsuri referitoare la 

Strategia privind solul.

g. Fișă informativă referitoare la Strategia 

privind solul(EN).

23.10.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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