
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 
 

PROIECT 5.03.2014 
 

 
ORDINEA DE ZI 

a şedinţei din 11 martie 2014 
 
 
 

I.  Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2014, COM (2013) 739; 
selecţia proiectelor de acte legislative şi nelegislative ale Uniunii Europene propuse spre 
examinare prioritară pe fond şi respectiv a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 
propuse pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii, în cadrul sistemului de alertă 
timpurie; 

  
Invitaţi:  
 
- domnul Titus CORLĂŢEAN,  ministrul afacerilor externe / secretar de stat 
- doamna Dorina Maria NĂSTASE, şefa Secţiei Politice din cadrul Reprezentanţei 

Comisiei Europene în România  
- preşedinţi ai comisiilor care au înaintat propuneri 
- şeful Departamentului pentru studii parlamentare şi politici UE 

 
 

II. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent şi adoptarea unui aviz motivat 
/ notă de informare: 

 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de 
mobilitate şi integrarea în continuare a pieţelor forţei de muncă - COM(2014) 6; examinare 
subsidiaritate (Termen BP:    7.03.2014; Termen UE:  18.03.2014) 

 
 

III.  Avizarea unor proiecte de lege  
 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii- PLx. 88/2014; avizare în 
procedură de urgenţă  
 
  Camera Deputaţilor – Cameră decizională 

Termen amendamente: 10 martie 2014 
Termen raport Comisia pentru industrie şi servicii: 13 martie 2014 
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2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind 
cazierul judiciar - PLx. 96/2014; avizare  

 
Camera Deputaţilor – Cameră decizională 
Termen amendamente: 10 martie 2014 
Termen raport Comisia juridică: 17 martie 2014 
 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect - PLx. 97/2014; avizare  

 
Camera Deputaţilor – Cameră decizională 
Termen amendamente: 10 martie 2014 
Termen raport Comisia juridică: 17 martie 2014 

 
 
IV. Diverse 
 

 
 
 


