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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 
 
 

PROIECT 3 septembrie 2015 
 

                                                       
 

                                                       ORDINE DE ZI                                 
a şedinţelor din 8 septembrie2015 

 
I. Ședința comună privind migrația, a Comisiilor pentru afaceri europene; Politică 

externă, Apărare și Ordine Publică din Camera Deputaților și Senat și Comisiei 
speciale comune pentru aderarea României la spațiul Schengen – ora 12,00, sala 
Drepturile Omului 

 
Invitați: domnul Gabriel OPREA, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, 
domnul Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe  

 
II. Ședința comună a Comisiilor pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și 

Senatului având în ordinea de zi o prezentare a priorităților președinției 
luxemburgheze a Consiliului Uniunii Europene, cu participarea E.S. domnul 
Christian BIEVER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Marelui Ducat al 
Luxemburgului în România - ora 15,00, la sala de ședințe a comisiei 

 
Invitați: domnul Gabriel OPREA, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, 
domnul Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe, domnul Leonard ORBAN, 
Consilier prezidențial la Departamentul afaceri europene, domnului Ion OPRIȘOR, 
Consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale,  doamna Angela 
FILOTE, Șef al Reprezentanța Comisiei Europene în România, membrii Comisiei 
pentru politică externă a Camerei Deputaților 

 
III. Ședința comună a Comisiilor pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și 

Senatului 
 

1. Aviz comun pentru Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr. 20 / 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 – PLx. 564 / 
2015 

Termen amendamente și aviz: 21 septembrie 2015 
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IV. Ședința Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților 
 
1. Avizare în procedură de urgență a  Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15 / 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 / 2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991, precum și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3 / 2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36 / 1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură – PLx. 546 / 2015 

  
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
Termen depunere amendamente: 8 septembrie 2015 
Termen raport (Comisia pentru Agricultură): 15 septembrie 2015 

 
 


