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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 
• Camera Deputaţilor a dezbătut şi adoptat, în şedinţa plenului din 14 
noiembrie 2017, următoarele hotărâri de adoptare a opiniilor 
referitoare la următoarele documente: 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a 
industriei de apărare a UE – COM(2017) 294; 
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului 
european de apărare – COM(2017) 295; 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) – COM(2017) 
343; 
- Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE – COM(2017) 358. 
 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa 
din 15 noiembrie, opiniile pentru următoarele documente: 
- Propunere de recomandare a Consiliului privind un Cadru european 
pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace – COM(2017) 563; 
- Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – 
Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice 
puternice pentru UE – JOIN(2017) 450.   
 
• Comisia pentru politică externă a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa 
din 7 noiembrie 2017, proiectul de opinie referitor la următorul 
document: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la 
rezultatele Agendei europene privind migraţia – COM(2017) 558. 
 
• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 15 noiembrie 2017, proiectul de 
opinie referitor la următorul document: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la 
rezultatele Agendei europene privind migraţia – COM(2017) 558. 
 
• Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut şi 
aprobat, în şedinţa sa din 14 noiembrie 2017, proiectul de opinie 
referitor la următorul document: 
- Propunere de recomandare a Consiliului privind un Cadru european 
pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace – COM(2017) 563. 
 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dezbătut şi aprobat 
proiectele de opinie referitoare la următoarele documente: 
- Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele 
decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a 
Consiliului – COM(2017) 489; 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea 
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de 
înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic – COM(2017) 
538.

 



 

II. Documente aflate în examinare 
Document Termen Comisie 

COM(2017) 542 
(fond) 

23.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 489 
(fond şi subsidiaritate) 

23.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 566 
(fond) 

23.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 
 

COM(2017) 558 
(fond) 

23.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 569 
(fond şi subsidiaritate) 

23.11.2017 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

COM(2017) 570 
(fond) 

Pe ordinea de zi din 
21.11.2017 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

COM(2017) 566 
(fond) 

Pe ordinea de zi din 
21.11.2017 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

COM(2017) 538 
(fond şi subsidiaritate) 

23.11.2017 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
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