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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 
7 mai – 11 mai 2018 I. Documente examinate 

• Camera Deputaţilor a aprobat, în şedinţa sa din 9 mai 2018, hotărârile de adoptare a opiniilor referitoare la următoarele documente: 
- Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană 
– COM(2017) 797;  
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea 
intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE – COM(2018) 2. 
 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 8 mai 2018, opiniile referitoare la următoarele documente: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O strategie 
europeană pentru materiale plastice într-o economie circulară – COM(2018) 28; 
-  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea 
în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele 
şi deşeurile – COM(2018) 32. 
 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 8 mai 2018, proiectul de opinie referitor la următorul document: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Consiliul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – 
Finalizarea uniunii pieţelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul – COM(2018) 114. 

II. Documente aflate în examinare 
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COM(2018) 132 

http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=nl
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=551
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=547
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=552
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=553
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=555

