
ROMANIA

Par~amentu~ Român~e~
Camera Deputaţflor

Cabinet secretar general

8ucure~ti, 08.03.2023
Nr. 4/E

Către

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

În conformitate cu prevederile art. 172 ~i art. 173 aIm. (1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ~i completările ulterloare, în temeiul Tratatului privind
Uniunea Europeană, al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene ş~ al Protocoalelor
nr. 1 ş~ 2, anexate tratatelor Uniunii Europene, se prezintă lista cuprinzând proiectele de acte
legislative ~i proiectele de acte fără caracter legislativ transmise Camerei Deputaţilor de
instituţiile Uniunii Europene.

LISTĂ
privind proiectele de acte legislative ~i proiectele de acte fără caracter

legislativ primite de la Uniunea Europeană
între 13.02.2023 — 05.03.2023

I. Iniţiative transmise de Comisia Europeană propuse pentru examinare
parlamentară

1. E8/2023
Propunere de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social în
Uniunea Europeană
Nr. intrare BP BPI-86/E
Data adoptării 25.01.2023
Numărul documentului UE COM(2023)38
Tip document nelegislativ

Propunerea urmăre~te promovarea dialogului social şl
a negocierilor colective la nivel naţional, abordând trei
elemente principale:
- elaborarea ~i punerea în aplicare a politicilor

Rezumat economice, sociale şl de ocupare a forţei de muncă;
- încurajarea partenerilor sociali să negocieze şl să
încheie acorduri colective, respectându-li-se
autonomia şÍ dreptul la acţiuni colective;
- sporirea capacităţii partenerilor sociali.

Examinare fond sau/si .
~ . ‘ Examrnare fondsubsidiaritate

Comisia pentru politică
. .. Comisia pentru afaceri economică, reformă siComisu sesizate . .europene privatizare
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Comisia pentru muncă
~i protecţie socială

Comisia pentru
egalitatea de ~anse
pentru femei ~i bărbaţi

Termen pentru examinarea fondului 25.04.2023 18.04.2023

2. E9/2023
Propunere de Regulament & Parlamentului European ~i al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce prive~te etichetarea digitală a produselor
ľertilizante UE
Nr. intrare BP BPI-87/E
Data adoptării 27.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)98
Tip document Iegislativ

Propunerea urmăre~te îm bunătăţirea Iizibilităţii
etichetelor produselor fertilizante din UE si facilitareaRezumat .. ‘ . . .gestionarii acestora de catre operatorii economici prin
stabilirea de norme pentru digitalizare.

Examinare fond sau/si .
. . . . Examinare fondsubsidiaritate

Comisia pentru industrii ~i
servicii

Comisia pentru Comisia pentru agricultură,
Comisii sesizate afaceri silvicultură, industrie

europene alimentară ~i servicii specifice
Comisia pentru mediu şl
echilibru ecologic

Termen pentru examinarea fondului 25.04.2023 18.04.2023

II, Iniţiative care nu sunt propuse pentru examinare, nefiind incluse în categoria
propunerilor prioritare ~i nefăcând obiectul unui mandat general

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European ~i a Consiliului de modificare
a Directivei 98/24/CE a Consiliului ~i a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului
European ş~ a Consiliului în ceea ce prive~te valorile-limită pentru plumb, compu~ii
anorganici ai acestuia ~i diizocianaţi
Nr. intrare BP BPI-88/E
Data adoptării 13.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)71
Tip document Jegislativ

Propunerea se referă la revizuirea valorilor-limită
pentru plumb ~i la introducerea de valori-limită

Rezumat pentru diizocianaţi cu scopul atingeril unui nivel
ridicat de protecţie a sănătăţii şÍ a securităţii
lucrătorilor.
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2. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea
de asistentă macrofinanciară Republícii Macedonia de Nord
Nr. intrare BP BPI-89/E
Data adoptării j 06.02.2023
Numărul documentului UE I COM(2023)74
Tip document legislativ

Propunerea vizează acordarea de asistenţă
Rezumat macrofinanciară Macedoniei de Nord în valoare de100 milioane euro cu scopul de a sprijini stabilizarea

economică ~i agenda de reforme a ţării.

3~ Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii
Euro~ene. a Acordului de liber schinib între Uniunea Europeană ~i Noua Zeelandă
Nr. intrare BP BPI-90/E
Data adoptării 17.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)82
Tip document nelegislativ

Propunerea autorizează semnarea, în numele
Rezumat Uniunii Europene, a Acordului de liber schimb între

UE ~i Noua Zeelandă.

4~ Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb
între Uniunea Europeană ~i Noua Zeelandă
Nr. intrare BP BPI-91/E
Data adoptării 17.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)87
Tip document nelegislativ

Propunerea vizează încheierea, în numele Uniunii
Rezumat Europene, a Acordului de liber schimb între UE ~I

Noua Zeelandă.

5~ Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a
Republicii Italiene să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 285 din
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ~i de
abrociare a Deciziei de ounere în aplicare (UE) 2020/647
Nr. intrare BP BPI-92/E
Data adoptării 20.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)89
Tip document nelegislativ

Propunerea aprobă solicitarea Italiei de a majora
Rezumat pragul măsurii de derogare de la sistemul comun altaxei pe valoarea adăugată, de la 65.000 la 85.000

euro.

6. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată,
în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia
,,Comerţ” instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană ~i Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, ~i
Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce prive~te modificarea apendicelui XVII-3 (Norme
aplicabile serviciilor de telecomunicaţii) la anexa XVII la acordul respectiv
Nr. intrare BP BPI-93/E
Data adoptării 14.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)90
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Tip document nelegislativ
Propunerea stabile~te poziţia Uniunii în legătură cu
modificarea anexei XVII la Acordul de asociere

Rezumat dintre UE ~i Ucraina privind apropierea legislaţiilor
pentru a include actele UE referitoare la roamingul
în reţelele publice de comunicaţii mobile.

7. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată
în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul-cadru de
parteneriat ~i cooperare între Uniunea Europeană ~i statele membre ale acesteia, pe
de o parte, ~i Republica Filipine, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea preconizată
a unei decizii Drivind instituirea unui subcomitet Dentru coonerare maritimă
Nr. intrare BP BPI-94/E
Data adoptării 23.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)92
Tip document nelegislativ

Propunerea stabile~te poziţia Uniunii în cadrul
Comitetului mixt UE-Filipine în legătură cuRezumat instituirea unui Subcomitet specializat pentru
cooperare maritimă.

8. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată,
în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea
anexei I (Chestiuni veterinare ş~ fitosanitare) ş~ a anexei II (Reglementări tehnice,
;tandarde, încercări si certificare) la Acordul privind SEE (Inqrăsăminte)
Nr. intrare BP BPI-95/E
Data adoptării 24.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)95
Tip document nelegislativ

Propunerea stabile~te poziţia Uniunii în cadrul
Comitetului mixt al SEE în legătură cu modificarea

Rezumat referitoare la valori-limită armonizate pentru
conţinutul de cadmiu din îngră~ămintele fosfatice.

9. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European ~I Consiliu - Mecanismul de
redresare ~i rezilienţă: situaţia după doi ani - Un instrument unic aflat în centrul
transformării verzi si diqitale a UE
Nr. intrare BP BPI-96/E
Data adoptării 21.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)99
Tip document nelegislativ

Comunicarea prezintă situaţia, după doi ani de la
intrarea în vigoare a Mecanismului de redresare ~i

Rezumat rezilienţă, descrie măsurile suplimentare care săsprijine continuarea implementării acestuia, ~i
explică metodologia care va fi aplicată în cazul
suspendării unei plăţi.
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1O~ Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a începerii negocierilor în
vederea unui protocol între Uniunea Europeană ~i Republica Kazahstan privind
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole ~i alimentare, ale vinurilor ~i
ale băuturilor spirtoase, de modificare a Acordului de parteneriat ş~ cooperare
consolidat dintre Uniunea Europeană si Republica Kazahstan
Nr. intrare BP BPI-97/E
Data adoptării 02.03.2023
Numărul documentului UE COM(2023)104
Tip document nelegislativ

Documentul autorizează Comisia să negocieze cu
Republica Kazahstan, în numele Uniuni Europene,
modificarea Acordului de parteneriat ~i cooperare

Rezumat consolidat dintre UE ~i Republica Kazahstan pentru
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor
agricole ~i alimentare, ale vinurilor ~i ale băuturilor
spirtoase.

11~ Propunere de Decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să fie
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru achiziţii publice cu
privire la aderarea Macedoniei de Nord la Acordul privind achiziţiile publice
3P1-JE BPI-98/E
02.03.2023 01.03.2023
COM(2023)104 COM(2023)105
nelegislativ nelegislativ

Propunerea stabile~te poziţia Uniunii în cadrul
R Comitetului pentru achiziţii publice în legătură cuezuma aderarea Macedoniei de Nord la Acordul privind

achiziţiile publice.

1L Propunere de Regulament al Parlamentului European ~i aI Consiliului privind
liberalizarea temporară a comerţului în completarea concesiilor comerciale aplicabile
produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană si
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ~i statele membre ale acestora, pe de o
oarte, si Ucraina, pe de altă carte
Nr. intrare BP BPI-99/E
Data adoptării 23.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)106
Tip document legislativ

Propunerea vizează reînnoirea măsurilor de
liberalizare a comerţului pentru o perioadă de un an

Rezumat de la data expirării măsurilor actuale (6 iunie 2023)
cu scopul de a sprijini ş~ de a stimula fluxurile

~ comerciale existente din Ucraina către Uniune.

13. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată
în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul
de parteneriat ~i cooperare între Uniunea Europeană ~i statele sale membre, pe de o
parte, ~i Republica Irak, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea preconizată a unei
decizii privind instituirea unui subcomitet centru cooperare în materie de dezvoltare
Nr. intrare BP BPI-100/E
Data adoptării 03.03.2023
Numărul documentului UE COM(2023)107
Tip document nelegislativ
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Propunerea stabíle~te poziţia Uniunii, în cadrul
Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de

R t parteneriat ~i cooperare între Uniunea Europeană ~iezuma Republica Irak, referitoare la instituirea unui
subcomitet specializat pentru cooperare în materie

~___________________________________ de dezvoltare.

14~ Propunere de Regulament al Parlamentului European ~i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 de instituire a unor măsuri de
conservare ~i executare care se aplică în zona de reglementare a Organizaţiei de
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
Nr. intrare BP BPI-101/E
Data adoptării 03.03.2023
Numărul documentului UE COM(2023)108
Tip document legislativ

Propunerea vizează transpunerea în dreptul Uniunii
Rezumat a măsurilor de conservare ş~ executare adoptate de

Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest.

15. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată
în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinţei părţilor la Convenţia de la Basel
privind controlul transporturilor transfrontaliere de de~euri periculoase ~i al
eliminării acestora în ceea ce prive~te anumite amendamente ale articolelor din
convenţie
Nr. intrare BP BPI-102/E
Data adoptării 03.03.2023
Numărul documentului UE COM(2023)10~
Tip document nelegislativ

Propunerea stabile~te poziţia Uniunii, în cadrul
Conferinţei părţilor la Convenţia de la Basel, cu

Rezumat privire la propunerea de amendament la anexa IV ~i
la propunerea Federaţiei Ruse de amendament la
articolul 6 din convenţie.

16~ Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată
în numele Uniunii Europene în cadrul Grupului de lucru consultativ mixt instituit prin
Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii Si Irlandei de Nord din
Uniunea Europeană ~i din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în legătură cu
modificarea regulamentului său de procedură
Nr. intrare BP BPI-103/E
Data adoptării 27.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)120
Tip document nelegislativ

Propunerea stabile~te poziţia Uniunii, în cadrul
Grupului de lucru consultativ mixt instituit prin
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul

Rezumat privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanií ~i
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, cu privire
la decizia Grupului de lucru de a-~i modifica propriul
regulament de procedură.
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17~ Propunere de Regulament & Parlamentului European ~i & Consiliului privind
norme specifice referitoare la medicamentele de uz uman menite a fi introduse pe
iata Irlandei de Nord
Nr. intrare BP BPI-104/E
Data adoptării 27.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)122
Tip document legislativ

Propunerea stabile~te norme specífice ~i măsuri de
salvgardare pentru introducerea pe piaţa din Irlanda
de Nord a medicamentelor de uz uman care facRezumat . ... . ,.obiectul unei autorizaţii de introducere pe piaţa
valabile eliberată de Regatul Unit în conformitate cu
dreptul Regatului Unit.

18. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată
în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul privind
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii Si Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
si din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în ceea ce prive~te o decizie care
urmează să fie adoptată, precum ~i recomandările ~i declaraţiile comune ~i unilaterale
care urmează să fie făcute
Nr. intrare BP BPI-105/E
Data adoptării 27.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)123
Tip document nelegislativ

. Propunerea stabile~te poziţia Uniunii, în cadrul
Comitetului mixt instituit prin Acordul de retragere

Rezumat al Regatului Unit al Marii Britanii în ceea ce prive~teadoptarea unei decizii, a unor recomandări ~i
declaraţii comune ~I unilaterale în legătură cu
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord.

19~ Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE) 2020/2170 în ceea ce prive~te aplicarea
contingentelor tarifare ş~ a altor contingente de import ale Uniunii pentru anumite
roduse transferate în Irlanda de Nord
Nr. intrare BP BPI-106/E
Data adoptării 27.02.2023
Numărul documentului UE COM(2023)125
Tip document legislativ

Propunerea se referă la modificarea Regulamentului
2020/2170 pentru a permite ca anumite produse
siderurgice originare din Regatul Unit ~i care fac în

Rezumat prezent obiectul măsurilor de salvgardare ale UE săfie eligibile pentru tratament, în temeiul
contingentelor tarifare de import ale Uniunii, inclusiv
în cazul în care sunt puse în circulaţie în Irlanda de
Nord.

20~ Propunere de Regulament al Parlamentułui European ~i al Consiliului privind
ambalajele ~i de~eurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020
si a Directivei (UE) 2019/904 ~i de abrogare a Directivei 94/62/CE

intrare BP BPI-107/E
Data adoptării 30.11.2022
Numărul documentului UE COM(2022)677
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Tip document legislativ
Propunerea se referă la armonizarea cadrului
legislativ al UE privind ambalajele ~i de~eurile de
ambalaje cu scopul de a oferi statelor membre ~i

Rezumat întreprinderilor un sprijin pentru a cre~te investiţiile,
a reduce de~eurile ~i a promova recicla rea de înaltă
calitate, în mod egal, în toate statele membre ale
UE

Secret~r general
Silvia-CIau i

S~ćŕE~ ral adjunct
RAN -VOI» EA

Departamentul de studii parla! e tare şi politici UE
~ef departament

Cristina-Valeria STROESCU

Direcţia pentru UniuneaJ~uropeană
Director

Constantin-Cătălin CHI~ER-CURSARU
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