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1.

Comisia Europeană – Mecanismul de

examinare a investițiilor străine al UE.

a. Comunicat de presă - Mecanismul de

examinare a investițiilor străine al UE devine

pe deplin operațional.

b. Întrebări frecvente referitoare la cadrul

pentru examinarea investițiilor străine direct

(ISD).

c. Fișă informativă - Mecanismul de

examinare a investițiilor străine al UE.

19.10.2020

Studiu individual
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2.

Comisia Europeană – Strategia UE privind

metanul.

a. Comunicat de presă - Reducerea emisiilor

de gaze cu efect de seră: Comisia adoptă

Strategia UE privind metanul, ca parte a

Pactului verde european.

b. Strategia UE privind emisiile de metan -

COM(2020) 663 final.

c. Fișă informativă referitoare la Strategia UE

privind metanul.

d. Planul UE privind obiectivele în materie de

climă pentru 2030.

19.10.2020

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Starea uniunii 

energetice.

a. Comunicat de presă -  Starea uniunii 

energetice: Progresele înregistrate în ceea ce 

privește tranziția către o energie curată și o 

bază pentru redresarea ecologică.

b. Raportul privind starea uniunii energetice și 

anexa la raportul privind starea uniunii 

energetice – COM(2020) 950 final.

c. Evaluarea planului național final privind 

energia și clima (PNEC) din România.

d. Întrebări și răspunsuri referitoare la raportul 

privind starea uniunii energetice pentru 2020.

20.10.2020

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană – Pactul verde: Strategia 

UE pentru promovarea sustenabilității în 

domeniul substanțelor chimice.

a. Comunicat de presă - Pactul verde: Comisia 

adoptă o nouă strategie privind substanțele 

chimice către un mediu fără substanțe toxice.

b. Strategia privind substanțele chimice către 

un mediu fără substanțe toxice - Întrebări și 

răspunsuri.

20.10.2020

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Inițiativa „Valul de 

renovări ale clădirilor”.

a. Comunicat de presă -  Inițiativa „Valul de 

renovări ale clădirilor”: dublarea ratei de 

renovare pentru a reduce emisiile, pentru a 

stimula redresarea economică și pentru a 

reduce sărăcia energetică.

b. Strategia privind valul de renovări ale 

clădirilor, COM(2020) 662 final.

c. Întrebări și răspunsuri privind „Valul de 

renovări ale clădirilor”. 

21.10.2020

Studiu individual

6.

Curtea de Conturi Europeană – Audit privind 

stimularea competitivității IMM-urilor.

Comunicat de presă - Curtea de Conturi 

Europeană examinează finanțarea europeană 

acordată pentru stimularea competitivității 

IMM-urilor.

21.10.2020

Studiu individual
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7.

Consiliul European – Reuniunea 15-16 

octombrie 2020.

Concluziile adoptate de Consiliul European în 

cadrul Reuniunii.

21.10.2020

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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