
Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 

problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 

potrivit art.75 

din Constituţie

Data sesizării 

comisiei

Scopul 

sesizării

Termen de 

soluţionare
Observaţii

0 1 3 4 5 6 7

1.

Comisia Europeană - Răspunsul mondial la

coronavirus.

Comunicat de presă - OMS și Comisia

lansează Consiliul de facilitare pentru a

consolida colaborarea la nivel mondial.

14.09.2020

Studiu individual

2.

Comisia Europeană – Coronavirus și libera

circulație în UE.

Comunicat de presă - Comisia propune o mai

mare claritate și previzibilitate cu privire la

măsurile de restrângere a liberei circulații în

Uniunea Europeană.

15.09.2020

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – Integrarea migranților 

și refugiaților pe piața forței de muncă.

a. Comunicat de presă - Integrarea migranților 

și a refugiaților pe piața forței de muncă: 

Comisia și partenerii sociali și economici își 

reiau activitatea de cooperare.

b. Declarația comună a Comisiei Europene și 

a partenerilor economici și sociali.

c. Parteneriatul european pentru integrare – 

site-ul Comisiei.

15.09.2020

Studiu individual

4.

Curtea de Conturi Europeană – Semestrul 

european - Raportul special nr. 16/2020.

a. Comunicat de presă - Mesajele principale 

ale raportului special adoptat de Curtea de 

Conturi Europeană.

b. Raport special: „Semestrul european – 

Recomandările specifice fiecărei țări 

abordează probleme importante, însă punerea 

lor în aplicare trebuie să fie ameliorată”.

15.09.2020

Studiu individual

5.

Relațiile UE - BREXIT 

a. Declarația lui Michel Barnier, negociatorul-

șef al UE pentru Brexit, în urma rundei a 8-a 

de negocieri pentru un nou parteneriat între 

Uniunea europeană și RegatulUnit (EN).

b. Brexit în presa europeană.

15.09.2020

Studiu individual
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6. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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