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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 9 martie 2016     

                                         

                                                     ORDINE DE ZI                                  

a şedinţelor din 15 și 17 martie 2016 

 

I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   
 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Închiderea buclei – un 
plan de acțiune al UE pentru economia circulară - COM(2015) 614 

  
2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2008/98/CE privind deșeurile – COM(2015) 595 (examinarea include 
și analiza subsidiarității) 

 
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – COM(2015) 
596 (examinarea include și analiza subsidiarității) 

 
4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor – COM(2015) 594 
(examinarea include și analiza subsidiarității) 

 
5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a 
Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – 
COM(2015) 593 (examinarea include și analiza subsidiarității) 

 
Termen CAE: 17 martie 2016        
  
 

II. Examinarea în cadrul sistemului de alertă timpurie pentru verificarea 
subsidiarității a unei propuneri UE și adoptarea unor opinii / avize motivate  
 
1. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în 

ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal – 
COM(2016) 25 

 

gabriela.negret
comisii



2 
 

2. Propunere de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor 
de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței 
interne – COM(2016) 26 

   
Termen CAE: 17 martie 2016 
Termen UE:    30 martie 2016 

 
 

III. Documentare/Informare         
   

  Documente suport pentru ședința comisiei din data de 22 martie 2016 
 
       

 




