
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 03.06.2014 
 
 
 
 

ORDINE DE ZI 
a şedinţelor din perioada 3 - 5 iunie 2014 

 
 
 

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

 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii – COM (2014) 130; examinare fond 
 
Termen BP: 4.06.2014 

 
Informare privind punctul de vedere al Ministerului muncii privind proiectele de acte 
europene aflate pe ordinea de zi a şedinţei CAE din 11 iunie a.c.: 
- Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea 

unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi 
descurajare a muncii nedeclarate – COM(2014) 221 
- Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

activităţiile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale – 
COM(2014) 167 

Invitaţi:  reprezentanţi ai Ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice şi ai Inspectoratului General al Muncii 

 
 

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind societăţile 
comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic – COM (2014) 212; examinare 
subsidiaritate 

 
Termen BP: 30 mai 2014 
Termen UE:10 iunie 2014 

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

Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a 

1 
 



2 
 

acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei 
privind guvernanţa corporativă – COM (2014) 213; examinare subsidiaritate 

 
Termen BP: 30 mai 2014 
Termen UE:10 iunie 2014 

 
 
II. Alegerea vicepreşedintelui Comisiei pentru afaceri europene, propus de Grupul 

parlamentar al Partidului Conservator. 
 
 
III. Reprezentarea Comisiei pentru afaceri europene la întrevederi cu delegaţii din 

parlamentele naţionale ale unor state membre ale UE : 
 

- Întrevedere cu membrii delegaţiei Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului 
Croaţiei, 17 iunie 2014, orele 10,00 – 10,50, la sala de şedinţe a comisiei; 

 
- Întrevederea reprezentanţilor Comisiilor pentru afaceri europene ale celor două Camere şi 

Comisiei speciale comune pentru aderarea României la Spaţiul Schengen, cu membrii 
delegaţiei Comisiei pentru afaceri interne a Bundestag-ului german, 18 iunie 2014, ora 
14,30, la Senat. 
 


