
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

 
 
 

ORDINE DE ZI 
a şedinţelor din perioada 19 - 21 noiembrie 2013 

 
 

I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent şi adoptarea unor proiecte finale 
de opinie / note de informare / avize motivate:  

 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic şi 
social european şi Comitetul regiunilor: “Către un sector al apărării şi al securităţii mai 
competitiv şi mai eficient” COM(2013) 542; examinare fond 
 
Invitaţi din cadrul Ministerului afacerilor externe, Ministerului economiei şi Ministerul 
apărării naţionale 
 

2. Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European. Sistemul bancar paralel 
– abordarea noilor surse de risc din sectorul financiar - COM(2013) 614; examinare 
fond 

 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului  privind fondurile 
de piaţă monetară - COM(2013) 615; examinare fond 

Invitaţi din cadrul Băncii Naţionale şi Autorităţii de supraveghere financiară 
 

4. Propunere de Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de 
realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 
2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor  (CE) 1211/2009 şi (UE) 531/2012 - 
COM(2013) 627; examinare fond 

 
5. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de 

plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 
2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE - COM(2013) 547; examinare 
subsidiaritate 
 

Termen CAE : 18.11.2013; Termen UE:     27.11.2013 
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6. Propunere de Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card - 
COM(2013) 550; examinare subsidiaritate 

 
Termen CAE : 18.11.2013; Termen UE:     27.11.2013 

 
7. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de 
asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce priveşte data de transpunere şi data 
de aplicare, precum şi data de abrogare a anumitor directive - COM(2013) 680; 
examinare subsidiaritate 

 
Termen CAE : 19.11.2013; Termen UE:     28.11.2013 

 
 

II. Diverse 
 

1. Organizarea întrevederii cu delegaţia Grupului parlamentar de prietenie Belgia-
România, din Parlamentul federal belgian, condusă de doamna Muriel GERKENS, 
preşedinte al Grupului, luni 25 noiembrie 2013, ora 16.15. 

 
 
 
 


