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Comisia Europeană a prezentat, în data de 4 martie 2019, un raport1 privind punerea în aplicare 
a Planului de acțiune pentru economia circulară, adoptat în luna decembrie 2015. Raportul prezintă 
și aspectele rămase nesoluționate în ceea ce privește pregătirea terenului pentru o economie 
circulară neutră şi competitivă, din punctul de vedere al impactului asupra climei și, în cadrul căreia 

presiunea asupra resurselor naturale și de apă dulce, precum și asupra ecosistemelor, să fie redusă 
la minim.  

În prezent, economia circulară este o tendință mondială ireversibilă. Este necesar, însă, să se 

intensifice și mai mult acțiunile la nivelul UE și mondial, să se închidă complet bucla și să se mențină 

avantajul competitiv pe care economia circulară îl oferă întreprinderilor din UE. Sunt necesare 

eforturi sporite în vederea punerii în aplicare a legislației revizuite privind deșeurile și a dezvoltării 

de piețe pentru materiile prime secundare.  

De asemenea, este necesar să se accelereze activitatea începută la nivelul UE cu privire la 

anumite aspecte (cum ar fi substanțele chimice, mediul netoxic, etichetarea ecologică și 

ecoinovarea, materiile prime critice și îngrășămintele), dacă Europa dorește să beneficieze pe deplin 

de tranziția către o economie circulară. 

Interacțiunea cu părțile interesate sugerează că anumite domenii, care nu sunt încă acoperite 

de planul de acțiune, ar putea fi analizate pentru a finaliza agenda circulară. Bazându-se pe exemplul 

Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară, multe alte sectoare, cu un 

impact major asupra mediului și cu potențial de circularitate, cum ar fi sectorul IT, produsele 

electronice, mobilitatea, mediul construit, mineritul, produsele de mobilier, produsele alimentare și 

băuturile sau textilele, ar putea beneficia de o abordare cuprinzătoare similară pentru a deveni mai 

circulare. 

 

 

                                                           
1 COM(2019)190 

DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 Angajamentele prevăzute în Planul de acțiune pentru economia circulară 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_ro.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_190_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_190_RO_ACTE_f.pdf


 
 

 

 

În vederea pregătirii lucrărilor Consiliului European din luna martie a.c., Comisia a făcut 

bilanțul2 progreselor înregistrate în ultimii 4 ani și a prezentat măsurile care se impun pentru a 

răspunde provocărilor imediate și viitoare în materie de migrație. 

Confruntată cu cea mai gravă criză a refugiaților de după cel de Al Doilea Război Mondial, UE a 

reușit să aducă o schimbare radicală în gestionarea migrației și protecția frontierelor. UE a oferit 

protecție și sprijin pentru milioane de persoane, a neutralizat o parte dintre rețelele care introduc 

ilegal migranți și a luat măsuri care au făcut ca numărul persoanelor care sosesc în mod 

neregulamentar în Europa să ajungă la nivelul cel mai scăzut din ultimii 5 ani.  

Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca politica UE în materie de 

migrație să poate face față cu adevărat provocărilor viitoare, dat fiind contextul geopolitic în continuă 

evoluție și creșterea constantă a presiunii migratorii la scară. 

În ultimii 3 ani, numărul sosirilor a scăzut constant, ajungând în prezent la o cifră ce reprezintă 

abia 10 % din nivelul maxim atins în 2015. În 2018, au fost detectate aproximativ 150.000 de treceri 

neregulamentare ale frontierelor externe ale UE. Însă, scăderea numărului sosirilor neregulamentare 

nu este garantată pentru viitor, în ipoteza probabilă a menținerii presiunii migratorii la granițe. Prin 

urmare, este esențial să se adopte o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește gestionarea migrației 

și protecția frontierelor. 

Problemele cele mai presante pentru care trebuie întreprinse acțiuni suplimentare sunt 

următoarele: 

• pe ruta vest-mediteraneană: sprijinul acordat Marocului trebuie consolidat în continuare, 

dat fiind că pe această rută s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de sosiri. Măsurile 

care trebuie avute în vedere, în acest sens, includ continuarea punerii în aplicare a programului în 

valoare de 140 milioane EUR de sprijinire a gestionării frontierelor și reluarea negocierilor cu Marocul 

privind readmisia și facilitarea eliberării vizelor; 

                                                           
2 COM(2019)126 

MIGRAȚIE, AFACERI INTERNE ȘI CETĂȚENIE 

 Agenda europeană privind migrația 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_com-2019-126-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_com-2019-126-report_en.pdf


 
 

 

 

• pe ruta central-mediteraneană: îmbunătățirea condițiilor înfiorătoare din Libia. Trebuie 

continuate eforturile depuse în cadrul Grupului operativ trilateral UA-UE-ONU pentru a contribui la 

punerea în libertate a migranților din centrele de detenție, pentru a facilita returnările voluntare 

(37.000 de returnări până în prezent) și pentru a evacua persoanele cele mai vulnerabile (aproape 

2.500 de persoane evacuate); 

• pe ruta est-mediteraneană: gestionarea migrației în Grecia. Deși Declarația UE-Turcia a 

contribuit la reducerea semnificativă a sosirilor în insulele grecești, rămân de rezolvat probleme 

majore în Grecia legate de returnări, prelucrarea cererilor de azil și asigurarea unor centre de cazare 

adecvate. Pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, se recomandă Greciei să adopte rapid o 

strategie națională eficientă, cu fluxuri de lucru operaționale. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Prin pachetul său lunar de decizii în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor, 

Comisia Europeană urmărește acționarea în 

justiție a statelor membre care nu și-au 

îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul 

legislației UE. Aceste decizii vizează diverse 

sectoare și domenii de politică ale UE şi au 

scopul de a asigura aplicarea 

corespunzătoare a legislației UE, în 

beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

1. Piața unică digitală 

Avize motivate și închideri de cazuri 

Comisia îndeamnă BELGIA și 

LUXEMBURGUL să asigure transpunerea în 

legislația națională a normelor privind 

securitatea cibernetică. 

2. Energie 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Comisia trimite SPANIA în fața Curții 

de Justiție a UE privind contorizarea căldurii 

și a apei calde în clădirile cu mai multe 

apartamente. 

Avize motivate 

Protecție radiologică 

− Comisia solicită IRLANDEI să 

transpună normele UE privind protecția 

radiologică. 

Securitate nucleară 

− Comisia solicită POLONIEI să 

transpună integral normele UE în materie 

de securitate nucleară. 

Scrisori de punere în întârziere 

Comisia reamintește LUXEMBURGULUI 

și PORTUGALIEI obligațiile care le revin în 

ceea ce privește clădirile eficiente din 

punct de vedere energetic. 

Piața internă a energiei 

− Comisia solicită ROMÂNIEI să 

transpună corect normele UE. 

Comisia a decis să 

trimită ROMÂNIEI o scrisoare de punere în 

întârziere pentru nepunerea corectă în 

aplicare a anumitor cerințe prevăzute de 

Directiva privind gazele naturale (Directiva 

2009/73/CE) și de Regulamentul privind 

PACHETUL DE ACȚIUNI ÎN CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR  

 Principalele decizii din luna martie 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj


 
 

 

siguranța furnizării de gaze [Regulamentul 

(UE) 2017/1938]. Aceste instrumente 

vizează asigurarea competitivității pe 

piețele gazelor din UE, garantând în același 

timp aprovizionarea în condiții de securitate 

a gospodăriilor și a altor clienți care 

necesită o protecție specială. În urma 

analizării măsurilor legislative adoptate de 

ROMÂNIA în decembrie 2018, Comisia a 

constatat că sistemul prețurilor angro 

reglementate, nou introduse pe piața 

gazelor din ROMÂNIA, este contrar 

cerințelor juridice ale UE. De asemenea, 

Comisia consideră că aceste măsuri nu sunt 

adecvate pentru atingerea în mod 

sustenabil a obiectivului de a proteja 

consumatorii casnici împotriva creșterilor 

excesive a prețului. 

 3. Mediu 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Comisia trimite CIPRU în fața Curții de 

Justiție pentru netratarea în mod 

corespunzător a apelor reziduale urbane. 

Nitrați 

− Comisia decide să trimită GRECIA în 

fața Curții de Justiție și solicită aplicarea de 

sancțiuni financiare. De asemenea, Comisia 

trimite ITALIA în fața Curții pentru poluarea 

aerului și pentru că nu a tratat în mod 

corespunzător apele reziduale urbane. 

Aviz motivat 

Biodiversitate 

− Comisia solicită BELGIEI să pună 

în aplicare normele UE privind accesul la 

resursele genetice. Comisia îndeamnă 

BULGARIA să adopte în mod corect legi 

referitoare la normele UE privind deșeurile 

din industriile extractive. 

Impactul asupra mediului 

− Comisia îndeamnă POLONIA să 

respecte pe deplin normele UE privind 

revizuirea deciziilor în materie de protecție 

a mediului. 

Apă 

− Comisia îndeamnă SLOVENIA să 

se asigure că apele reziduale urbane sunt 

colectate și tratate în mod adecvat. 

Deșeuri 

− Comisia solicită SUEDIEI să 

asigure aplicarea efectivă a legislației UE 

privind deșeurile. 

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în 

întârziere 

Deșeuri 

− Comisia solicită POLONIEI și 

SLOVACIEI să respecte normele UE privind 

depozitele de deșeuri. 

Scrisori de punere în întârziere 

Mediul marin 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj


 
 

 

− Comisia îndeamnă BULGARIA, 

CROAȚIA, CIPRU, DANEMARCA, LITUANIA, 

MALTA, SLOVENIA, SPANIA şi REGATUL 

UNIT să își protejeze apele marine. 

Evaluarea impactului asupra mediului 

−  Comisia solicită 

BULGARIEI, CROAȚIEI, FRANȚEI, ȚĂRILOR 

de JOS şi POLONIEI să își îmbunătățească 

normele interne. 

Raportarea în materie de mediu 

−  Comisia 

solicită BULGARIEI, LETONIEI, LITUANIEI 

şi POLONIEI să facă schimb de informații 

spațiale. 

Apă 

− Comisia solicită CROAȚIEI să își 

actualizeze legislația privind apa potabilă și 

apele subterane. 

Deșeuri 

− Comisia îndeamnă GRECIA să 

abordeze problemele privind deșeurile din 

Insula Corfu. 

Deșeuri de echipamente electrice și 

electronice 

− Comisia solicită IRLANDEI și 

SUEDIEI să îmbunătățească gestionarea 

deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice. 

4. Stabilitate financiară, servicii 

financiare și uniunea piețelor de 

capital 

Avize motivate 

Servicii financiare 

− Comisia solicită CIPRULUI, 

LETONIEI și SPANIEI să aplice noile norme 

ale UE privind distribuția de asigurări. 

Servicii financiare 

− Comisia îndeamnă ROMÂNIA să 

aplice normele privind serviciile de plată. 

Comisia a decis să 

trimită ROMÂNIEI cereri oficiale de 

transpunere integrală a celei de a 

doua Directive privind serviciile de plată 

[Directiva (UE) 2015/2366]. Directiva 

modernizează cadrul legislativ pentru plăți 

în UE, de exemplu prin introducerea unor 

cerințe stricte de securitate pentru plățile 

electronice și pentru protecția datelor 

financiare ale consumatorilor, precum și 

prin deschiderea pieței plăților din UE către 

societățile care oferă servicii de plată. Mai 

mult, directiva interzice suprataxarea, și 

anume perceperea de taxe suplimentare 

pentru plățile efectuate cu carduri de credit 

sau de debit de consum, atât în magazine, 

cât și on-line. Până în prezent, ROMÂNIA nu 

a transpus această directivă în legislația 

națională, deși statele membre au convenit 

să facă acest lucru până la 13 ianuarie 

https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj


 
 

 

2018. Prin urmare, Comisia emite un aviz 

motivat ROMÂNIEI, solicitându-i să își 

alinieze legislația la dreptul UE. Dacă 

ROMÂNIA nu ia măsuri în termen de 2 luni, 

cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Servicii financiare 

− Comisia solicită GRECIEI, 

LETONIEI și POLONIEI să pună în aplicare 

în mod corect normele SEPA privind 

serviciile de plată. 

5. Piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Achiziții publice 

− Comisia trimite AUSTRIA în fața 

Curții pentru nerespectarea normelor UE. 

Avize motivate 

Medicamente eliberate pe bază de 

rețetă 

− Comisia îndeamnă GERMANIA să 

respecte normele UE privind libera 

circulație a mărfurilor. 

Avize motivate și scrisori de punere în 

întârziere 

Produse pentru construcții 

− Comisia solicită GERMANIEI și 

CEHIEI să respecte normele UE privind 

libera circulație a mărfurilor. 

Comisia ia măsuri suplimentare pentru 

a se asigura că profesioniștii pot beneficia 

pe deplin de piața unică. 

Comisia a luat măsuri suplimentare cu 

privire la procedurile în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 26 de 

state membre, pentru a asigura 

implementarea integrală a normelor UE cu 

privire la recunoașterea calificărilor 

profesionale. Comisia a decis să trimită 

avize motivate unui număr de 24 de state 

membre (AUSTRIA, BELGIA, BULGARIA, 

CROAȚIA, CIPRU, DANEMARCA, FINLANDA, 

FRANȚA, GERMANIA, GRECIA, UNGARIA, 

IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURG, MALTA, 

ȚĂRILE de JOS, POLONIA, PORTUGALIA, 

ROMÂNIA, SLOVACIA, SLOVENIA, 

SPANIA, SUEDIA și REGATUL UNIT) și o 

scrisoare suplimentară de punere în 

întârziere altor două state membre 

(ESTONIA și LETONIA) cu privire la 

neconformitatea legislației naționale și 

practicilor juridice cu normele UE privind 

recunoașterea calificărilor 

profesionale (Directiva 2005/36/CE astfel 

cum a fost modificată prin Directiva 

2013/55/UE). Toate statele membre vizate 

au acum la dispoziție 2 luni pentru a 

răspunde argumentelor prezentate de 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj?locale=ro


 
 

 

Comisie. În absența unui răspuns 

satisfăcător, Comisia poate decide să 

adreseze un aviz motivat ESTONIEI și 

LETONIEI și să sesizeze Curtea de Justiție a 

UE cu privire la celelalte 24 de state 

membre.  

Scrisori de punere în întârziere 

Concesiuni de energie hidroelectrică 

− Comisia solicită unui număr de 8 

state membre3 să respecte legislația UE. 

Piața unică 

− Comisia deschide proceduri în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva a 15 state membre4 pentru 

nerespectarea normelor armonizate ale UE 

privind anumite produse. 

Servicii: Comisia solicită FRANȚEI să 

respecte legislația UE privind serviciile. 

Închideri de cazuri 

Achiziții în domeniul apărării 

− Comisia închide procedurile în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva POLONIEI și PORTUGALIEI. 

6. Migrație, afaceri interne și 

cetățenie 

Avize motivate 

                                                           
3 Austria, Franța, Germania, Polonia, Portugalia, 

Suedia și Regatul Unit. 

Uniunea securității 

− Comisia îndeamnă FINLANDA și 

ȚĂRILE DE JOS să pună integral în aplicare 

noile norme privind datele din registrul cu 

numele pasagerilor (PNR). 

Migrația legală 

− Comisia solicită POLONIEI să pună 

în aplicare normele UE privind studenții și 

cercetătorii din țări terțe. 

Un aviz motivat și inițierea unei proceduri 

de închidere 

Uniunea securității 

− Comisia solicită LUXEMBURGULUI 

să asigure punerea integrală în aplicare a 

normelor privind înghețarea și confiscarea 

activelor provenite din săvârșirea de 

infracțiuni și închide o procedură împotriva 

POLONIEI. 

7. Justiție, consumatori și 

egalitate de gen 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Protecția turiștilor 

− Comisia trimite IRLANDA în fața 

Curții de Justiție pentru că nu a prevăzut 

norme ale UE privind pachetele de servicii 

de călătorie. 

4Croația,Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franț

a, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Portugalia,
 Slovenia, Spania și Regatul Unit). 



 
 

 

Avize motivate 

Drepturi 

− Comisia solicită AUSTRIEI, 

BELGIEI, BULGARIEI, CROAȚIEI, 

CIPRULUI, FINLANDEI, FRANȚEI, GRECIEI, 

LETONIEI, LITUANIEI, 

LUXEMBURGULUI, ȚĂRILOR de 

JOS și SLOVACIEI să pună în aplicare 

normele UE privind drepturile victimelor. 

Avize motivate și scrisori de punere în 

întârziere 

Comisia solicită unui număr de 8 state 

membre5 să transpună integral normele UE 

privind combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. 

Avize motivate și închiderea unui caz 

Protecția consulară 

− Comisia îndeamnă AUSTRIA și 

ROMÂNIA să pună în aplicare legislația UE 

în materie de protecție consulară și închide 

un caz împotriva GRECIEI. 

Comisia a decis să trimită avize 

motivate AUSTRIEI și ROMÂNIEI pentru 

neîndeplinirea obligației de a pune în 

aplicare normele UE în materie de protecție 

consulară [Directiva (UE) 2015/637 a 

Consiliului].  

                                                           
5 Comisia a decis să trimită pentru neîndeplinirea 
obligației avize motivate Austriei și Țărilor de Jos, 

Directiva stabilește norme cu privire la 

situațiile și modalitățile prin care cetățenii 

UE aflați într-o țară din afara UE au dreptul 

de a solicita asistență din partea 

ambasadelor sau consulatelor altor state 

membre ale UE, cu privire la modul în care 

statele membre ale UE ar trebui să își 

coordoneze asistența și să acopere costurile 

aferente. În aprilie 2015, statele membre 

au convenit să transpună directiva în 

legislația națională până la 1 mai 2018. 

Deoarece AUSTRIA și ROMÂNIA nu au 

transpus normele UE în legislația națională, 

Comisia a trimis autorităților respective, în 

luna iulie 2018, scrisori de punere în 

întârziere. Ambele țări au la dispoziție 2 luni 

pentru a răspunde și a lua măsurile 

corespunzătoare; în caz contrar, cazurile 

pot fi înaintate Curții de Justiție a UE. În 

același timp, Comisia își închide cazul 

împotriva GRECIEI. 

 8. Mobilitate și transporturi 

Avize motivate 

Aviație 

− Comisia solicită BELGIEI să 

respecte normele privind utilizarea flexibilă 

a spațiului aerian. 

 

precum și scrisori de punere în întârziere Cehiei, 
Ungariei, Italiei, Sloveniei, Suediei și Regatului Unit  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj?locale=ro


 
 

 

Inspecția tehnică auto 

− Comisia îndeamnă BULGARIA și 

CIPRUL să transpună normele în domeniul 

inspecției vehiculelor, care sporesc 

siguranța rutieră. 

Combustibili alternativi  

− Comisia îndeamnă GERMANIA să 

pună în aplicare integral normele UE privind 

instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi. 

Scrisori de punere în întârziere 

Transport rutier 

− Comisia solicită GRECIEI să 

efectueze mai multe controale privind 

respectarea legislației sociale în domeniul 

transportului rutier. 

Siguranța rutieră 

− Comisia îndeamnă ITALIA să 

procedeze la instalarea completă a 

infrastructurii centrelor de gestionare a 

apelurilor de urgență eCall. 

 

 

 

 

 

9. Impozitare și uniunea vamală 

Aviz motivat 

Impozitare 

− Comisia solicită GERMANIEI 

eliminarea discriminării lucrătorilor 

transfrontalieri în ceea ce privește prima 

pentru locuințe. 

Scrisori de punere în întârziere 

Impozitare 

− Comisia solicită FINLANDEI să își 

alinieze normele privind deductibilitatea 

fiscală a contribuțiilor la nivel de grup la 

legislația UE. 

− Comisia solicită UNGARIEI să își 

alinieze taxele referitoare la achiziția de 

bunuri imobile la normele UE. 

− Comisia solicită SPANIEI să 

elimine discriminarea privind impozitarea 

veniturilor provenite din chirii ale 

persoanelor nerezidente. 

− Comisia solicită SPANIEI să 

elimine discriminarea privind impozitarea 

câștigurilor de capital. 

 

 

 

  



 
 

 

 

În contextul Zilei Internaționale a Femeii din acest an, Comisia a prezentat raportul6 privind 

egalitatea de gen dintre femei și bărbați în UE.  

Comisia Juncker a prezentat măsuri în mai multe domenii pentru a îmbunătăți viața femeilor în 

Europa, prin combaterea violenței împotriva acestora, prin eliminarea diferenței de remunerare 

dintre femei și bărbați, precum și prin instituirea, în beneficiul familiilor, a unor condiții mai bune a 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Raportul din 2019 privind egalitatea de gen 

EGALITATE DE GEN 

Raportul privind egalitatea dintre femei și bărbați în UE 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en


 
 

 

Raportul arată că s-au înregistrat unele progrese în domeniul egalităţii de gen, însă femeile 

continuă să se confrunte cu inegalități în numeroase domenii: 

• rata de încadrare în muncă a femeilor în UE a atins cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, 

și anume 66,4% în 2017, însă situația diferă de la un stat membru la altul7; 

• femeile se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie, salariile acestora fiind în medie cu 

16% mai mici decât cele ale bărbaților8; 

• femeile sunt în continuare foarte slab reprezentate în cadrul parlamentelor și al 

guvernelor9; 

• „plafonul de sticlă” rămâne o realitate în mediul de afaceri, doar 6,3% din posturile de 

director general ale principalelor societăți cotate la bursă în UE fiind deținute de femei. 

                                                           
7 În anul 2018, 8 state membre au primit în cadrul Semestrului european recomandări de a îmbunătăți participarea 
femeilor pe piața forței de muncă (Austria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Italia, Polonia și Slovacia); 
8 Această diferență se transferă în decalajul dintre pensiile bărbaților și cele ale femeilor, care era de 35,7% în 2017. 
În unele țări, peste 10% din femeile în vârstă nu își pot permite asistența medicală necesară. 
9 Numai 6 din cele 28 de parlamente naționale din UE au fost conduse de o femeie și 7 din 10 membri ai parlamentelor 
naționale din UE sunt bărbați. Deși procentul actual de 30,5% de femei care ocupă funcția de ministru este cel mai 

ridicat din 2004, când au început să fie disponibile date pentru toate statele membre, există în continuare elemente 

care sugerează că există tendința ca femeilor să li se aloce portofolii care sunt considerate ca având o prioritate politică 
mai redusă. 



 
 

 

Egalitatea de gen dintre femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și un 

drept care a fost consacrat în tratat încă de la început, Tratatul de la Roma cuprindea o dispoziție 

privind egalitatea de remunerare. 

Activitatea actualei Comisiei privind politica în domeniul egalității de gen se bazează pe 

„Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen în perioada 2016-2019”, care se axează pe 5 

domenii prioritare: 

• sporirea participării femeilor pe piața forței de muncă și egalitatea de gen dintre femei și 

bărbați din punctul de vedere al independenței economice; 

• reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în materie de remunerare, de câștiguri și de 

pensii, combătându-se astfel sărăcia în rândul femeilor; 

• promovarea egalității de gen dintre femei și bărbați în cadrul procesului decizional; 

• combaterea violenței bazate pe gen și protejarea și sprijinirea victimelor, precum și 

• promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en


 
 

 

Declarațiea Comisiei Europene cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii din 2019 

„Egalitatea este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și un principiu pentru care vom 

continua să luptăm. Egalitatea DE GEN dintre femei și bărbați nu face excepție de la această regulă. 

La nivel mondial, Europa se numără printre cele mai sigure și mai echitabile locuri de trai pentru 

fete și femei. Numărul femeilor care lucrează a atins niveluri nemaiîntâlnit de ridicate în UE. Din ce în 

ce mai multe femei ocupă astăzi poziții de conducere. Este o realizare de care putem fi mândri. 

Dar acest lucru nu înseamnă că am îndeplinit ceea ce ne-am propus sau că ar trebui să considerăm 

aceste realizări ca fiind garantate pentru totdeauna. Și în Europa multe femei se confruntă în continuare 

cu provocări, cu inegalități și cu amenințări în viața lor de zi cu zi: abuzuri și hărțuire, salarii mai mici, 

mai puține oportunități în materie de locuri de muncă și carieră. Acest lucru este inacceptabil. 

Un aspect deosebit de îngrijorător este banalizarea discursurilor sexiste de incitare la ură, mai ales 

în mediul on-line, dar și în discursul public. Cuvintele contează și pot conduce la acțiuni. Cuvintele pot 

fi un prim pas în direcția tratamentului inegal sau chiar a violenței fizice. Facem apel la toate statele 

membre ale UE să aplice o politică de toleranță zero față de discursurile de incitare la ură, precum și 

față de toate formele de violență și de discriminare împotriva femeilor. 

Multe dintre inegalitățile care încă persistă sunt legate de poziția pe care o ocupă femeile la locul 

de muncă. Noile norme ale UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată vor contribui la 

creșterea numărului de femei încadrate în muncă, deoarece oferă familiilor posibilitatea reală de a alege 

modul în care să își organizeze viața profesională și cea privată. Aceasta va oferi femeilor și bărbaților 

care lucrează posibilitatea de a împărți în mod egal responsabilitățile de îngrijire a copiilor și a rudelor. 

De asemenea, această directivă va spori șansele femeilor de a găsi locuri de muncă în măsură să reflecte 

nivelul lor de educație și ambiție. Deblocarea acestui potențial ar fi cel mai bun stimulent economic pe 

care l-am putea oferi economiilor noastre. 

Femeile sunt, în continuare, subreprezentate în politică. La viitoarele alegeri europene, am dori să 

vedem mai multe femei din întreaga UE, nu doar prezentându-se la vot, ci și depunându-și candidatura 

și fiind alese. De asemenea, Comisia lansează apelul ca mai multe femei să fie reprezentate la cel mai 

înalt nivel al tuturor instituțiilor UE, inclusiv în calitate de comisari. Această Comisie a oferit un exemplu 

de urmat astăzi avem 9 femei comisar, iar femeile reprezintă aproape 40% din personalul nostru de 

conducere. 



 
 

 

De asemenea, egalitatea de gen se află în centrul colaborării noastre continue cu țările partenere 

din întreaga lume. UE se străduiește să accelereze eforturile în direcția egalității de gen în diferitele 

domenii ale acțiunii sale externe, în cadrul punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

ONU. În întreaga lume, ne menținem angajamentul ferm de a pune în aplicare acțiuni de combatere a 

tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a celor afectate de război, sărăcie 

sau strămutare, de exemplu prin intermediul inițiativei noastre mondiale Spotlight, împreună cu 

Organizația Națiunilor Unite. Ne angajăm să oferim femeilor și fetelor acces, în condiții de egalitate, la 

servicii de sănătate, la educație și la emancipare economică, precum și posibilități de a-și modela 

propriul viitor.  

Nu vom înceta niciodată lupta pentru o egalitate reală pentru toți, atât în interiorul, cât și în afara 

Uniunii Europene, pentru a ne asigura că progresele înregistrate sunt ireversibile.” 
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 În  perioada 4-10 martie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul 

grupurilor și al comisiilor parlamentare, la Bruxelles – Belgia. 

 

 

Referindu-se la studiile științifice care indică efectele 

negative asupra sănătății umane și la o serie de preocupări 

exprimate de inițiativele cetățenilor, într-o rezoluție10 din 2018, 

Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să efectueze 

o „evaluare aprofundată a directivei actuale11 privind schimbarea 

sezonieră a orei oficiale și, dacă este necesar, să propună o 

revizuire a acesteia”.  

În vara anului 2018, Comisia Europeană a organizat o 

consultare publică, a primit 4,6 milioane de răspunsuri, dintre care 84% au fost în favoarea întreruperii 

schimbărilor bianuale ale orei, în timp ce 16% au dorit să le păstreze. Astfel, la 12 septembrie 2018, 

Comisia Europeană a prezentat o propunere de întrerupere a schimbărilor sezoniere ale orei oficiale.  

Propunerile actuale12 de încetare a schimbărilor bianuale ale orei începând cu 2021 au fost 

dezbătute și votate, în data de 4 martie a.c., de membrii Comisiei pentru transporturi și turism 

(TRAN). Proiectul de raport vizează ca schimbarea orei din ultima duminică a lunii martie 2021 să fie 

ultima pentru țările din UE care decid să-și păstreze permanent ora de vară. Acest lucru nu ar modifica 

dreptul țărilor UE de a decide cu privire la ora lor standard. 

                                                           

10 Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la dispozițiile privind schimbarea orei (2017/2968(RSP)) 

11 În 1980, UE a trecut pentru prima oară la o uniformizare a schimbării orei pentru a asigura o abordare armonizată a trecerii 

timpului în cadrul pieței unice, întrucât până atunci practicile și orarele naționale de vară erau diferite. Actuala directivă privind 

schimbarea sezonieră a orei oficiale impune țărilor UE să treacă la ora de vară în ultima duminică din luna martie și înapoi la ora 

standard (de iarnă) în ultima duminică din luna octombrie. 

12 COM(2018)639 - 2018/0332(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la 

schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE – fișă de procedură 

COMISII 

Anul 2021 - sfârșitul schimbării orei sezoniere oficiale 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-ending-seasonal-clock-changes_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-ending-seasonal-clock-changes_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0639:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0639:FIN:RO:PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
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Comisia TRAN dorește ca țările UE să-şi coordoneze orice schimbări între ele. Comisia Europeană 

ar trebui să evalueze decizia unui stat membru de a-și schimba ora standard pentru a se asigura că 

aplicarea orei de vară în unele țări, iar ora de iarnă în altele, nu perturbă funcționarea pieței interne. 

În cazul în care Comisia Europeană stabilește că modalitățile prevăzute de schimbarea orei ar putea 

să împiedice în mod semnificativ și permanent funcționarea adecvată a pieței unice, aceasta poate 

prezenta o propunere de amânare a datei de aplicare a directivei, cu maximum 12 luni, și poate înainta 

o nouă propunere legislativă. 

Proiectul adoptat de Comisia TRAN urmează a fi adoptat de plenul PE și va constitui poziția 

deputaților europeni pentru negocierile cu Consiliul. 

 

 

 

Obiectivele de dezvoltare, climă și mediu, precum și promovarea 

democrației, a statului de drept și a drepturilor omului ar trebui să 

fie sprijinită din finanțarea acțiunilor externe ale UE. 

În data de 4 martie a.c., Comisiile pentru afaceri externe 

(AFET) și dezvoltare (DEVE) au adoptat o poziție comună privind 

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 

cooperare internațională13. 

Noul instrument financiar ar trebui, după aprobarea de către 

PE și de Consiliu, să canalizeze fondurile UE pentru acțiune externă, 

cu un buget propus de 93.154 miliarde euro, în prețuri curente, 

pentru perioada 2021-2027, având o creștere de aproape 4 miliarde euro față de propunerea Comisiei 

Europene.  

Acesta combină majoritatea instrumentelor actuale de finanțare externă ale UE, inclusiv Fondul 

european de dezvoltare, într-un singur instrument. Odată cu intrarea în vigoare, acesta va fi 

instrumentul principal al UE pentru încurajarea cooperării cu țările din afara UE și își va respecta 

angajamentele internaționale care decurg din obiectivele de dezvoltare durabilă din 2030 și din Acordul 

                                                           
13 COM(2018)460 - 2018/0243(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, 

cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – fișă de procedură 

Finanțare pentru acțiunea externă 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180460.do
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180460.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0243(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0243(COD)
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de la Paris privind schimbările climatice. Concret, deputații europeni propun ca 45% din fondurile 

instrumentului nou creat să sprijine obiectivele climatice și de mediu, și să se creeze un cadru pentru 

investiții externe (Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus) menit să mobilizeze resurse 

financiare suplimentare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului privat. 

Deputații europeni consideră că promovarea democrației, a statului de drept și a respectării 

drepturilor omului sunt obiective centrale ale acțiunii externe a UE. Prin urmare, țările care se 

confruntă cu aceste probleme ar trebui să facă față suspendării finanțării UE. În plus, deputații 

europeni propun creșterea fondurilor pentru activitățile din domeniul drepturilor omului și a 

democrației la nivel mondial la cel puțin 2 miliarde euro. Având în vedere diminuarea importanței 

societății civile din întreaga lume, aceștia doresc să sporească finanțarea UE pentru organizațiile 

societății civile la 2.2 miliarde euro, iar alte 0.5 miliarde euro să ajungă la autoritățile locale. Deși 

recunosc necesitatea unei mai mari flexibilități în gestionarea instrumentelor de acțiune externă ale 

UE, deputații europeni doresc să o echilibreze cu un control parlamentar suplimentar, precum și cu 

dispoziții consolidate privind guvernanța și responsabilitatea pentru programarea și administrarea 

fondurilor. 

Plenul PE va adopta textul final în sesiunea din 25-28 martie a.c., de la Strasbourg. Pentru a intra 

în vigoare, propunerea de regulament ar trebui să fie convenită de PE și Consiliu. 

 

 

Înainte de alegerile europene, deputații europeni și deputații din 

15 parlamente naționale ale UE și Norvegia au discutat despre 

puterea femeilor în politică în cadrul unei reuniuni a comisiilor 

interparlamentare, în data de 6 martie a.c., marcând astfel Ziua 

Internațională a Femeii (IWD). Programul a inclus discursul din 

deschidere susținut de vicepreședintele Parlamentului European și 

președinte al  Grupului de lucru la nivel înalt privind egalitatea de gen 

și diversitate, dl Dimitrios Papadimoulis, discursul invitatei speciale a 

reuniunii,  dna Kolinda Grabar-Kitarović, președintele Republicii Croația, 

precum și discursul membrului Comisiei Europene, responsabil pentru  

egalitatea de gen, dna Vĕra Jourová. 

Ziua internațională a femeilor 2019: puterea femeilor în politică 

http://predsjednica.hr/stranica/5/
http://predsjednica.hr/stranica/5/
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Evenimentul s-a desfășurat pe două paneluri „Adevărata putere a femeilor în politică” și „Femeile 

tinere în politică”. Concluziile au fost prezentate de  Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politică de securitate, dna Federica Mogherini, și de vicepreședintele Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitate de gen, dl João Pimenta Lopes. 

De asemenea, în perioada 5 - 6 martie a.c., serviciul de presă al Parlamentului European a 

organizat un seminar pentru jurnaliști pe aceeași temă. Printre invitați s-au numărat dl Dimitrios 

Papadimoulis, vicepreședinte al Parlamentului European, dna Virginija Langbakk, directorul Institutului 

european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (EIGE),  și reprezentanți ai grupurilor politice 

ale PE.  

Seminarul a cuprins  trei paneluri: „Ce este necesar pentru a sparge o dată «plafonul de sticlă14» 

în politică?”, „Alegerile europene: pentru ce vor vota femeile?” și „Alegerile europene: ce oferă 

grupurile politice femeilor pentru echilibrul între femei și bărbați și împuternicirea femeilor”. 

 

 

 

                                                           
14 „Plafonul de sticlă” este denumirea prin care se definesc generic obstacolele transparente cu care se poate confrunta o femeie într-o organizaţie 

sau comunitate, apărute mai ales în calea promovării în ierarhie. La fel cum o albină captivă într-o încăpere încearcă într-una să iasă afară pe fereastră, 

fără să îşi dea seama că în faţa ei se află geamul care o desparte de libertate – un obstacol transparent imposibil de depăşit, la fel o femeie, pe piaţa 

muncii, se luptă cu o serie de constrângeri şi impedimente nevăzute, care o împiedică să ajungă în poziţiile ierarhice cele mai înalte dintr-o organizaţie, 

fie ea publică sau privată. Obstacolele nevăzute sunt mai greu de depăşit decât cele declarate, explicite, vizibile, fiind foarte dificil de identificat, mai 

ales că acestea sunt inconştiente: stereotipuri, prejudecăţi, erori de logică şi distorsiuni de gândire, norme şi valori tradiţionale, reguli „nescrise” – 

implicite – ale domeniului, tradiţii sau strategii politice, având rolul de a menţine un status quo agreat de cei aflaţi la conducere la un moment dat. În 

special în cazul ocupaţiilor „masculine”, fenomenul „plafonului de sticlă” are un rol semnificativ, sistemul protejându-se ca un club privat, în care se 

intră pe bază de recomandare făcută de ceilalţi membri. Așa dar, „plafonul de sticlă” reprezintă o formă de discriminare indirectă prin segregare verticală 

pe piaţa muncii, iar efectul vizibil imediat este lipsa de paritate de gen în poziţiile înalte de decizie. 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190228RES29238/20190228RES29238.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190228RES29238/20190228RES29238.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190305-1400-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190305-1400-SPECIAL-UNKN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/women-in-politics-international-women-s-day-2019_N01-PUB-190304-IWD_ev
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Prima reuniune a Consiliului transporturi, telecomunicații și energie din acest an s-a desfășurat 

sub egida Președinției române a Consiliului și a fost prezidată de dl Anton Anton ministrul energiei. Pe 

ordinea de zi s-au aflat două teme principale: propunerea de Regulament privind etichetarea pneurilor, 

sub aspectul performanței lor energetice și viziunea strategică pentru o economie neutră din punctul 

de vedere al impactului asupra climei.                   

Consiliul a adoptat poziția de negociere cu privire la Regulamentul privind etichetarea pneurilor în 

ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametrii esențiali COM (2018)296. 

Propunerea care a fost prezentată în cadrul pachetului de măsuri privind mobilitatea cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon  abrogă și înlocuiește Regulamentul (CE) nr.1222/2009. 

În poziția de negociere a Consiliului se clarifică și extinde domeniul de aplicare al cadrului de 

reglementare actual și se actualizează conţinutul de date al etichetei prin includerea unor noi informații 

privind aderența pe zăpadă și pe gheață. De asemenea,  sunt prevăzute noi cerințe cu privire la afișarea 

etichetei, inclusiv pentru vânzarea la distanță și vânzările pe internet pentru a îmbunătăți vizibilitatea 

acesteia pentru consumatori  și pentru a garanta faptul că aceștia sunt pe deplin informați când iau 

deciziile de cumpărare. În plus, pentru îmbunătățirea aplicării legii se prevede obligația de înregistrare 

a pneurilor într-o bază de date a produselor. 

Domeniul de aplicare al regulamentului este extins pentru prima dată la pneurile pentru camioane 

și autobuze (pneurile C3). Anterior, numai pneurile pentru autoturisme și camionete făceau obiectul 

normelor. Poziția Consiliului permite, de asemenea, includerea în viitor a pneurilor reșapate, după ce 

va fi elaborată o metodă de testare adecvată pentru măsurarea performanței acestui tip de pneu. 

Totodată,este prevăzută o clauză de revizuire, cu privire la posibilitatea includerii pe viitor a 

kilometrajului și a abraziunii, ca parametrii pentru etichetă, când vor fi disponibile metode de testare 

adecvate. 

 

 

 

CONSILIUL TRANSPORTURI, TELECOMUNICAŢII ŞI ENERGIE 

Luni, 4 martie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/04/cleaner-safer-quieter-tyres-labels-to-become-more-visible-for-consumers/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/04/cleaner-safer-quieter-tyres-labels-to-become-more-visible-for-consumers/
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0296&DTA=2018&qid=1551780012044&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0296&DTA=2018&qid=1551780012044&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
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”(…) Noile norme vor aduce beneficii consumatorilor, care vor putea face alegeri în cunoștință de 

cauză cu privire la siguranța și eficiența consumului de combustibil ale pneurilor. Normele vor contribui 

totodată la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rutier și vor ajuta astfel UE să își 

îndeplinească angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris.” a declarat dl Anton Anton, 

ministrul energiei și președintele Consiliului. 

În cadrul unei sesiuni publice miniștrii au susținut o dezbatere  pe tema Comunicării Comisiei ” O 

planetă curată pentru toți : o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, 

modernă, competitivă și neutră din punct de vedere al impactului asupra climei  COM (773) 2018”. 

Dezbaterea s-a desfășurat pe baza unui document de lucru al Președinției (6115/19) și s-a 

concentrat pe întrebări care au vizat: schimbările structurale necesare pentru sistemul energetic,noile 

soluții tehnologice și importanţa unei  ”tranziții echitabile” către o societate cu emisii reduse de dioxid 

de carbon. Mai mulți participanți au evidențiat rolul esențial al noilor soluții tehnologice în tranziția 

către o energie curată și necesitatea intensificării eforturilor în domeniul cercetării pentru a se asigura 

punerea în aplicare cu succes a acestora. În timp ce majoritatea delegațiilor au convenit cu privire la 

scenariile bazate pe eficiența energetică și energia din surse regenerabile, altele au acordat încredere 

totală scenariului bazat pe energia din surse regenerabile, în viitoarea analiză a Comisiei. 

”(…) Am avut o dezbatere foarte constructivă cu privire la 

aspectele legate de energie ale viziunii strategice pe termen lung 

pentru o economie neutră din punctul de vedere al impactului 

asupra climei. Trecerea la energie curată este un element 

important în cadrul politicii UE privind clima. În ultimii ani, am 

realizat deja multe pentru ca această tranziție să devină realitate, 

nu în ultimul rând pachetul privind energia curată, care a fost 

finalizat anul trecut. Astăzi, am analizat modalități de consolidare 

a acestor progrese și de a merge mai departe în viitor.” a declarat 

dl Anton Anton, ministrul energiei din România și președintele 

Consiliului. 

 

 
 
 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15011-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15011-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6115-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6115-2019-INIT/ro/pdf
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Prima  reuniune a Consiliului mediu din acest an s-a desfășurat sub egida Președinției  române a 

Consiliului și a fost prezidată de dna  Grațiela Leocadia Gavrilescu vice prim-ministru și ministrul 

mediului din România. Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte variate precum:  Strategia pentru 2050 a 

UE în domeniul climei, Directiva privind apa potabilă, Semestrul  european  și perturbatorii endocrini. 

Miniștrii mediului au desfășurat o dezbatere de orientare referitoare la viziunea strategică pe 

termen lung a UE pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere 

al impactului asupra climei, pe baza unui document al Președinției. În cadrul dezbaterilor miniștrii au 

fost invitați să se pronunțe cu privire la cele mai importante elemente ale viziunii pe termen lung sub 

aspectul provocărilor și oportunităților tranziției către o economie neutră din punct de vedere al 

impactului asupra climei și  să identifice cadrul favorabil necesar pentru a stimula investițiile necesare 

tranziției. Au fost avute în vedere investițiile în domeniul noilor tehnologii prin cercetare, inovare și 

dezvoltare, precum și în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv al recalificării și actualizării 

competențelor forței de muncă.       

”(…) Astăzi am discutat despre importanța de a elabora împreună o 

strategie pe termen lung pentru UE vizând reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră. Din perspectiva anului 2050, știm că trebuie să oferim 

stimulentele necesare pentru această transformare și va trebui să ne 

asigurăm că ținem seama de caracteristicile regionale și de diferitele 

circumstanțe socio-economice. Reducerea, în continuare, a emisiilor 

noastre de gaze cu efect de seră va fi o provocare, însă cuprinde și 

oportunități însemnate pentru economiile și cetățenii noștri.” a declarat 

Grațiela Leocadia Gavrilescu, vice prim-ministru și ministrul mediului din 

România. 

 

În continuare, în cadrul lucrărilor miniștrii au adoptat poziția Consiliului cu privire la propunerea 

Comisiei de reformare a Directivei privind calitatea apei destinată consumului uman, așa numita 

”Directivă privind apa potabilă (DAP)”.Noile norme propuse actualizează standardele de calitate pe care 

CONSILIUL MEDIU 

Luni, 5 martie 2019, Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6347-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6347-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6876-2019-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6876-2019-REV-1/ro/pdf
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trebuie să le îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare eficientă din punctul de vedere al 

costurilor și bazată pe riscuri pentru monitorizarea calității apei.  

În scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății umane prin prevenirea contaminării 

apei potabile, textul de compromis stabilește cerințe minime de igienă pentru materialele care intră în 

contact cu apa potabilă prin intermediul unor acte de punere în aplicare . Aceste acte de punere în 

aplicare ar urma să stabilească: 

• liste pozitive europene de materii prime sau de compoziții a căror folosire pentru fabricarea 

materialelor este autorizată; 

• metodologii comune pentru testarea și acceptarea acestor materii prime și compoziții; 

• proceduri și metode pentru testarea și acceptarea materialelor în forma lor finală; 

• procedura pentru cererile de includere sau de eliminare a unor materii prime și compoziții de 

pe listele pozitive europene; 

• un marcaj pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă care să indice conformitatea 

cu DAP. 

În finalul discuțiilor ministrul apelor și pădurilor din România Ioan Deneș a declarat : ” 

Știu că apa potabilă sigură este o problemă importantă pentru noi toți, așa cum a arătat 

inițiativa cetățenească europeană Right2Water. Din acest motiv, sunt foarte mulțumit de 

faptul că astăzi am ajuns la un acord cu privire la poziția Consiliului referitoare la Directiva 

privind apa potabilă. Mesajul este clar: oriunde v-ați afla în Europa, să puteți bea apa fără 

motive de îngrijorare pentru sănătatea dumneavoastră.” 

 În cadrul discuțiilor privind Semestrul european miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire 

la importanța promovării investițiilor durabile și a asigurării faptului că acestea aduc beneficii sociale 

cetățenilor din UE. De asemenea, miniștrii au incercat să identifice care dintre  reformele administrative 

și din domeniul mediului sunt cele mai potrivite  să sprijine tranziția către o economie mai verde. 
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În cadrul sesiunii privind afacerile interne din 7 martie a.c., miniștrii  au trecut în revistă stadiul 

actual al cooperării UE cu țările nord-africane în problematica migrației și au analizat domeniile în care 

se poate furniza asistență suplimentară, respectiv controlul la frontiere, operațiunile de căutare și de 

salvare pe mare, adoptarea și punerea în aplicare a legislației în materie de azil și migrație, returnarea, 

reintegrarea și readmisia. 

 În acest context, dna Carmen Daniela Dan, ministrul român al afacerilor interne a 

declarat : ,,(…) Astăzi ne-am continuat lucrările axate pe abordarea cuprinzătoare a 

migrației. Suntem acum departe de situația în care ne aflam în momentul crizei din 2015, 

sosirile de migranți înregistrând o scădere de peste 90 %. Cu toate acestea, nu ne putem 

culca pe lauri. O prioritate importantă, constantă, o reprezintă sprijinirea țărilor nord-

africane, astfel încât acestea să fie bine pregătite pentru a face față provocărilor cu care se 

confruntă în materie de migrație (…).  

Președinția română i-a informat, totodată, 

pe miniștri cu privire la progresele negocierilor cu 

Parlamentul European pe marginea 

Regulamentului privind poliția de frontieră și 

garda de coastă la nivel european, precum și cu 

privire la situația actuală a reformei sistemului de 

azil. În plus, miniștrii au discutat despre situația 

actuală și despre calea de urmat în ceea ce 

privește răspunsul UE la terorism, identificând 

lacunele legislative și deficiențele practice care 

trebuie rezolvate, precum și domeniile care ar 

trebui considerate drept prioritare. Consiliul a 

adoptat o decizie de modificare a mecanismului 

de protecție civilă al UE, creând  o rezervă de 

CONSILIUL JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE 

Joi -Vineri, 7-8 martie 2019, Bruxelles 

https://councilnewsroomvideo.azureedge.net/video-files/3fbdbc21-4d70-1de2-5174-741bf4d60629.mp4
https://councilnewsroomvideo.azureedge.net/video-files/3fbdbc21-4d70-1de2-5174-741bf4d60629.mp4
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/strengthening-external-borders/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6600-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6600-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6600-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/07/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-support-in-case-of-disasters/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/07/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-support-in-case-of-disasters/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/07/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-support-in-case-of-disasters/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/07/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-support-in-case-of-disasters/
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resurse, „rescEU”, care să furnizeze asistență în situațiile în care capacitățile existente se dovedesc 

insuficiente și pentru a îmbunătăți prevenirea riscurilor. 

În cadrul sesiunii privind justiția din 8 martie a.c. Consiliul și-a convenit poziția privind directiva 

pentru desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale, a 

purtat dezbateri cu privire la mandatele necesare pentru negocierea celui de al doilea protocol adițional 

la Convenția de la Budapesta și a unui acord între UE și SUA privind facilitarea accesului la probele 

electronice.  

Directiva privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul 

procedurilor penale face parte dintr-un pachet prin care se urmărește îmbunătățirea accesului 

transfrontalier la probele electronice prin instituirea unui cadru juridic prin care ordinele judecătorești 

să poată fi adresate direct furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în UE. Mandatele în 

cauză sunt esențiale pentru completarea pachetului legislativ referitor la probele electronice, în vederea 

asigurării unui acces rapid și eficace la probele electronice stocate în afara UE.  

Dl Tudorel Toader, ministrul român al justiției a declarat: ,,(…) Autoritățile noastre din domeniul 

justiției și al aplicării legii au nevoie de un acces eficace și mai rapid la probele electronice în cadrul 

procedurilor penale. Ca să ne asigurăm că ne atingem obiectivele, acționăm acum pe două fronturi: în 

interiorul UE, prin introducerea de noi norme pentru ca ordinele să fie adresate direct furnizorilor de 

servicii, și în afara UE, prin purtarea de discuții cu principalii actori, în special cu SUA, în vederea unor 

acorduri prin care comunicarea reciprocă de probe electronice să devină mai rapidă și mai sigură(…) ”.  

În plus, acesta a  precizat că directiva „(…) va garanta un acces mai rapid și mai eficace la probe 

în cadrul procedurilor penale. Desemnarea reprezentanților legali va constitui un element-cheie al 

facilitării cooperării vizând obținerea probelor electronice. Obiectivul nostru este de a garanta că noul 

mecanism funcționează în mod eficient și că, totodată, nu reprezintă o sarcină excesivă, în special 

pentru IMM-uri. Regret că actualul Parlament nu va fi în măsură să înceapă negocierile, însă sper că 

lucrările vor putea continua cât de repede posibil de îndată ce noul Parlament va fi ales(…)". 

Totodată, miniștrii de justiție au fost informați cu privire la progresele înregistrate în negocierile 

cu Parlamentul European cu privire la directiva privind protecția avertizorilor („whistleblowers”).  

Președinția a informat Consiliul cu privire la dosarele legislative în cazul cărora s-au obținut 

acorduri politice și care vor fi adoptate definitiv înainte de încheierea actualului mandat. Se numără 

printre acestea directiva privind fraudele mijloacelor de plată, altele decât numerarul, directiva privind 

conținutul digital și directiva privind vânzarea de bunuri. 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/20190307-justice-and-home-affairs-council-march-2019/122689-highlights-justice-20190308
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/20190307-justice-and-home-affairs-council-march-2019/122689-highlights-justice-20190308
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20participation%20in%20negotiations%20on%20a%20second%20Additional%20Protocol%20to%20the%20Council%20of%20Europe%20Convention%20on%20Cybercrime%20(CETS%20No.%20185)
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20participation%20in%20negotiations%20on%20a%20second%20Additional%20Protocol%20to%20the%20Council%20of%20Europe%20Convention%20on%20Cybercrime%20(CETS%20No.%20185)
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20participation%20in%20negotiations%20on%20a%20second%20Additional%20Protocol%20to%20the%20Council%20of%20Europe%20Convention%20on%20Cybercrime%20(CETS%20No.%20185)
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20participation%20in%20negotiations%20on%20a%20second%20Additional%20Protocol%20to%20the%20Council%20of%20Europe%20Convention%20on%20Cybercrime%20(CETS%20No.%20185)
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20opening%20of%20negotiations%20in%20view%20of%20an%20agreement%20between%20the%20EU%20and%20the%20USA%20on%20cross-border%20access%20to%20electronic%20evidence%20for%20judicial%20cooperation%20in%20criminal%20matters
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20opening%20of%20negotiations%20in%20view%20of%20an%20agreement%20between%20the%20EU%20and%20the%20USA%20on%20cross-border%20access%20to%20electronic%20evidence%20for%20judicial%20cooperation%20in%20criminal%20matters
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20opening%20of%20negotiations%20in%20view%20of%20an%20agreement%20between%20the%20EU%20and%20the%20USA%20on%20cross-border%20access%20to%20electronic%20evidence%20for%20judicial%20cooperation%20in%20criminal%20matters
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Recommendation%20for%20a%20Council%20decision%20authorising%20the%20opening%20of%20negotiations%20in%20view%20of%20an%20agreement%20between%20the%20EU%20and%20the%20USA%20on%20cross-border%20access%20to%20electronic%20evidence%20for%20judicial%20cooperation%20in%20criminal%20matters
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6631-2019-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6631-2019-REV-1/en/pdf
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Commission%20website%20-%20factsheet%20on%20the%20whistleblowers%20directive
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Commission%20website%20-%20factsheet%20on%20the%20whistleblowers%20directive
ttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6667-2019-INIT/en/pdf
ttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6667-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/11/agreement-on-new-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/11/agreement-on-new-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/11/agreement-on-new-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/11/agreement-on-new-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-new-rules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/
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Cu ocazia reuniunii Consiliului de asociere UE- Georgia au fost analizate progresele înregistrate în 

ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia, inclusiv a acordului de liber 

schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA). 

Consiliul de asociere a discutat despre evoluțiile politice din Georgia, precum şi despre recentele 

alegeri prezidențiale și actuala reformă a administrației publice. A fost abordată, de asemenea, 

cooperarea în domeniul comunicării strategice pentru combaterea dezinformării. Totodată, s-a luat act 

de „Roadmap 2EU” al Georgiei, care are ca obiectiv consolidarea integrării Georgiei în UE. 

UE și Georgia au dezbătut chestiuni legate de domeniul justiției, libertății și securității (reforma 

judiciară și respectarea drepturilor omului). În plus, Consiliul de asociere a examinat situația 

economică și cooperarea UE cu Georgia, mai ales în sectoarele transporturi și energie. 

Consiliul de asociere a dezbătut chestiuni de politică externă, inclusiv cooperarea în politica 

externă și de securitate comună (PESC), precum și soluționarea pașnică a conflictelor. Înaltul 

Reprezentant al UE, Federica Mogherini, și prim-ministrul Mamuka Bakhtadze au avut un schimb de 

opinii pe teme privind provocările globale, Parteneriatul estic și politica europeană de vecinătate. 

 

La finalul reuniunii, Înaltul Reprezentant a declarat  

„Georgia a făcut progrese marcante pentru punerea în 

aplicare a acordului de asociere. Acest acord constituie 

baza asocierii noastre politice și a integrării noastre 

economice. UE se angajează ferm să exploreze pe deplin 

potențialul parteneriatului nostru, inclusiv potențialul de 

export și de creștere oferit de zona de liber schimb 

aprofundată și cuprinzătoare existentă”.

 

 

 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-GEORGIA 

Marţi, 5 martie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/05/joint-press-statement-following-the-5th-association-council-meeting-between-the-eu-and-georgia/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/05/joint-press-statement-following-the-5th-association-council-meeting-between-the-eu-and-georgia/
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trilor afacerilor eată rutei de transport mărfuri Marea Neagră – Marea Caspică 

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai 

României, Republicii Azerbaidjan, Georgiei și 

Turkmenistanului, a fost dedicată promovării 

inițiativei privind crearea rutei de transport de 

mărfuri între Marea Neagră și Marea Caspică. 

Cu această ocazie, miniștrii afacerilor externe, 

dl Teodor Meleșcanu, dl Elmar Mammadyarov, dl 

David Zalkaliani și dl Rashid Meredov au semnat 

o Declarație comună, ca expresie a angajamentului 

pentru  avansarea inițiativei rutei de transport de 

mărfuri între Marea Neagră și Marea Caspică și 

operaționalizarea proiectului în termen cât mai 

scurt. 

 

 

Discuțiile au prilejuit un schimb de evaluări și opinii cu privire la stadiul de dezvoltare a proiectului 

și calea de urmat pentru materializarea acestuia într-o inițiativă de succes, cu un impact real la nivelul 

vieții cetățenilor și a mediului de afaceri din țările implicate. 

REUNIUNEA MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE AI ROMÂNIEI, REPUBLICII 

AZERBAIDJAN, GEORGIEI ȘI TURKMENISTANULUI 

Luni, 4 martie 2019,  Bucureşti 
 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.03.04._declaratie_semnata.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.03.04._declaratie_semnata.pdf
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Pornind de la sprijinul politic exprimat prin Declarația comună, ministerele de resort și agențiile 

naționale din cele patru state vor înființa un grup de lucru, la nivel de experți, pentru identificarea și 

soluționarea tuturor aspectelor tehnice. 

La finalul întrevederii, dl Teodor Meleşcanu a afirmat  “(...) Acest coridor de transport 

de mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică este un proiect lansat de Turkmenistan şi România 

care vizează crearea unei rute de transport intermodal maritim fluvial, feroviar şi rutier între 

Europa Centrală şi de Nord, Caucazul de Sud şi Asia Centrală, cu perspectiva conectării la 

regiunea Asia-Pacific”. 

În marja reuniunii, ministrul român de externe a avut întrevederi bilaterale cu cei trei omologi, 

fiind trecut în revistă stadiul relațiilor bilaterale, inclusiv din perspectiva exercitării de către România a 

Președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene. 

 

În contextul exercitării Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, cele două Camere ale 

Parlamentului României (Senatul şi Camera Deputaţilor) au organizat la Bucureşti, cea de-a XIV-a 

Conferinţă interparlamentară privind politica externă şi de securitate comună şi politica de securitate 

şi apărare comună (PESC/PSAC). La eveniment au participat peste 300 de delegaţii din statele  membre 

ale UE, din Parlamentul European, precum şi reprezentanţi ai statelor candidate şi ai unor ambasade.  

Conferinţa asigură platforma pentru schimbul de informaţii şi bune practici între comisiile din 

cadrul parlamentelor naţionale ale statelor membre care activează în domeniul politicii externe, de 

securitate şi apărare, Comisia afaceri externe (Comisia AFET) din cadrul Parlamentului  European şi 

Comisia Europeană. Principalele obiective ale acestei conferinţe sunt consolidarea securităţii, 

garantarea păcii, promovarea cooperării internaţionale şi asigurarea democraţiei. 

Reuniunea a fost prezidată de dl Cristian-Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru politică 

externă a Senatului din România şi de dl Ioana Mircea Paşcu, vicepreşedinte al Parlamentului European, 

preşedintele delegaţiei Parlamentului European la lucrările conferinţei. 

CONFERINŢA INTERPARLAMENTARĂ PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE 

COMUNĂ ŞI POLITICA DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ (PESC/PSAC) 

Joi - vineri, 7-8 martie 2019, Bucureşti 
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În discursul său de deschidere, dl Cristian- Sorin Dumitrescu a 

declarat „Politicile externe şi de securitate, ca şi cele de apărare, trebuie 

să întărească încă o dată rolul UE ca actor mondial şi, în acelaşi timp, să 

întărească pacea şi securitatea internaţională. Aceasta este o obligaţie 

afirmată nu doar de către noi, ci de toţi cei preocupaţi de viitorul Europei. 

Vom discuta despre noi instrumente ale acestor două politici. Securitatea 

informatică şi războiul hibrid au devenit un subiect constant, din 

nefericire, al conferinţelor noastre şi rămân un domeniu în care este 

nevoie de sinergie între UE şi NATO". 

Agenda conferinţei a fost impărţită în IV sesiuni cu teme 

precum: 

✓ Parteneriatul estic – 10 ani de aspiraţii europene; 

✓ Importanţa strategică a Mării Negre pe agenda UE; 

✓ Triunghiul politicii de securitate şi de apărare comună(PSAC): analiza coordonată anuală a 

apărării (CARD) – Cooperarea structurată permanentă (PESCO) – Fondul european pentru 

apărare (EDF); 

✓ O perspectivă credibilă pentru extindere şi un angajament consolidat al UE în zona Balcanilor 

de Vest. 

Atelierele de lucru au fost strucuturate astfel încât să 

răspundă preocupărilor recente ale statelor membre în ceea 

ce priveşte: 

➢ viitorul PESC/PSAC din perspectiva Brexit; 

➢ Strategia UE pentru regiunea Dunării; 

➢ Securitatea cibernetică şi războiul hibrid; 

➢ Mobilitatea militară – provocarea dezvoltării de sinergii 

între NATO şi UE.  

 

Privind triunghiul PSAC, CARD - PESCO – EDF, s-a subliniat faptul că aceste 3 instrumente 

sunt esenţiale pentru elaborarea viitorului politicii de securitate şi apărare la nivelul Uniunii şi este 

necesară utilizarea acestora în mod concertat şi în coordonare cu Procesul de planificare al NATO. 

În plus, statele membre au fost invitate să continue negocierile privind Instrumentul european 
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pentru pace, care poate contribui la sprijinirea capacităţii UE de a răspunde angajamentelor 

internaţionale. 

     Referitor la Parteneriatul estic, s-a reiterat angajamentul comun al UE faţă de unitatea, 

suveranitatea şi integritatea teritorială a ţărilor Parteneriatului estic şi asupra agendei de reformă 

din aceste ţări prin oferirea de sprijin în implementarea acestora. Totodată, liderii au condamnat 

încălcările continue ale dreptului internaţional ale Rusiei şi războiului hibrid din regiune.  

În ceea ce priveşte importanţa strategică a Mării Negre pe agenda UE, se solicită instituţiilor 

europene o creştere a vizibilităţii Mării Negre şi iniţierea unei abordări regionale unitare pentru  

soluţionarea provocărilor. 

În legătură cu regiunea Balcanilor de Vest, s-a subliniat importanţa punerii în aplicare a 

Acordului de la Prespa pentru pace şi stabilitate în Europa de Sud-Est şi a fost încurajată 

soluţionarea diferenţelor existente. De asemenea, s-a reiterat sprijinul UE pentru reformele în 

curs de desfăşurare, în special, dialogul politic intern, combaterea corupţiei şi a crimei organizate, 

protecţia drepturilor omului etc.  
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Comitetului pentru politică comercială (CPC) funcţionează în baza articolului 207 alineatul (3) din 

Tratatul privind funcționarea UE şi are rolul de a consilia şi asista Comisia Europeană în negocierile şi 

în încheierea acordurilor comerciale cu guverne sau cu organizaţii internaţionale. CPC are 3 domenii 

principale de acţiune: aspectele legate de Organizația Mondială a Comerțului (OMC), relațiile 

comerciale bilaterale şi noua legislație a UE din domeniul politicii comerciale. 

Reuniunea informală a Comitetului de Politică 

Comercială, organizată la București, la Palatul 

Parlamentului, a fost prezidată de către dna Diana Codău, 

director al Direcției politici comerciale și afaceri europene, 

în calitate de președinte al CPC pentru perioada 

Președinției române a Consiliului UE, iar delegația 

Comisiei Europene a fost condusă de către dl Jean-Luc 

Demarty, directorul general al DG Comerț. 

 

În cadrul evenimentului, participanţii au discutat despre stadiul relațiilor comerciale și al 

investițiilor în parteneriatul UE-China, solicitând nevoia de implicare mai activă a Chinei în procesul de 

modernizare a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) şi de consolidare a sistemului de comerţ 

multilateral.  

Strategia UE privind procesul de modernizare a OMC a fost adusă în discuţie, în contextul ultimelor 

dezbateri înregistrate la Geneva, cu ocazia reuniunii Consiliului general al OMC din data de 28 februarie 

2019. 

Ultimul subiect abordat a fost cel despre recentele evoluţii ale relațiilor comerciale UE-SUA, după 

discuţiile avute în cadrul reuniunii informale a miniştrilor comerţului din perioada 21-22 februarie 2019. 

 

 

 

REUNIUNEA INFORMALĂ A COMITETULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ 

Luni - marţi, 4 -5 martie 2019, Bucureşti 

https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/trade-policy-committee/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/trade-policy-committee/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
https://www.romania2019.eu/2019/03/05/relatiile-internationale-comerciale-si-investitionale-ale-ue-si-modernizarea-omc-pe-agenda-reuniunii-informale-de-la-bucuresti-a-titularilor-comitetului-de-politica-comerciala/
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În perioada 4-5 martie a.c. a avut loc la Bucureşti reuniunea informală a Comitetului pentru 

protecţie socială (CPS)15 condusă de dl Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii şi justiţiei sociale 

din România, la care au mai participat dl Rait Kuuse, președinte CPS, dna Elena Solomonesc, secretar 

de stat în cadrul Ministerul muncii şi justiţiei sociale și experți din domeniu ai statelor membre UE. 

Subiectele abordate au fost despre asigurarea unei asistenţe adecvate pentru persoanele 

vulnerabile, despre garantarea unei vieți decente prin venituri minime şi despre combaterea 

inegalităţilor şi promovarea incluziunii active. 

Dl Budăi a declarat: „(…) Președinția română a Consiliului Uniunii Europene, sub motto-

ul COEZIUNEA, O VALOARE EUROPEANĂ COMUNĂ, are ca scop să aducă o contribuție la 

asigurarea convergenței și coeziunii în Europa, pentru a obține oportunități de dezvoltare 

durabile și egale pentru toți cetățenii și statele membre, prin creșterea competitivității și 

reducerea decalajelor de dezvoltare, digitalizarea, stimularea antreprenoriatului și 

consolidarea politicii industriale europene.” 

În cadrul reuniunii, s-au analizat rezultatele implementării Strategiei Europa 2020 și Raportul 

OECD privind stimulentele financiare si planurile de economii pentru pensionare. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Comitetului pentru protecție socială promovează cooperarea în ceea ce privește politicile de protecție socială, între statele 

membre ale UE și cu Comisia Europeană. În plus, monitorizează condițiile sociale din UE și evoluția politicilor de protecție socială 

în statele membre. 

 

REUNIUNEA INFORMALĂ A COMITETULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ 

Luni - marţi, 4 -5 martie 2019, Bucureşti 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/social-protection-committee/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/social-protection-committee/
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Cu puțin timp înainte de data limită pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, situația 

nu este clarificată. Parlamentul britanic urmează să dea un ultim vot asupra planului pentru Brexit 

prezentat de premier; în situația în care acesta nu va fi votat vor exista două posibilități: ieșirea din 

Uniunea Europeană fără niciun acord sau prelungirea datei oficiale de părăsire a Uniunii.  

Situația nu este dorită de nici unul dintre actorii implicați. 

Premierul Theresa May încearcă, în continuare, să obţină din partea liderilor europeni o revizuire 

a mecanismului de ''backstop'', astfel încât să fie acceptabilă pentru Parlamentul britanic.   

Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit a oferit o posibilă soluție a 

acestei probleme: ieșirea unilaterală a Regatului Unit din mecanismul de ''backstop'': „Uniunea 

Europeană se angajează să ofere Regatului Unit opţiunea ieşirii unilaterale din uniunea vamală, dar să 

fie menţinute celelalte elemente ale backstop-ului pentru a evita o frontieră dură''. 

La rândul său, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat că „Acum se pune 

problema de a evita cea mai mare greşeala, un Brexit haotic fără aranjamente contractuale”, ceea ce 

ar constitui nu doar un dezastru pentru economia britanică, dar ar afecta și Uniunea Europeană. 

EVENIMENTE RECENTE 

Michel Barnier oferă o soluție: ieșirea unilaterală a Regatului Unit  din mecanismul de 

''backstop'' 

 

https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/08/a-slap-in-the-face-barnier-sets-may-on-course-for-brexit-defeat
https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/08/a-slap-in-the-face-barnier-sets-may-on-course-for-brexit-defeat
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-tajani-idUSKBN1QQ005
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-tajani-idUSKBN1QQ005
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Președintele Parlamentului European a făcut, totodată, menținunea că data Brexitului poate fi amânată 

cu doar câteva săptămâni peste termenul limită.  

În acest timp continuă pregătirile la nivelul Uniunii Europene pentru situația unui Brexit fără acord. 

Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și toate autoritățile naţionale 

competente din Spațiul Economic European au convenit asupra unui memorandum cu Banca Angliei și 

Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit, care va intra în vigoare în situația unui Brexit fără 

acord.  

COREPER a acordat mandat de negociere cu Parlamentul European Președinției române a 

Consiliului cu privire la prelungirea temporară a valabilității anumitor autorizații, certificate și licențe 

în vederea asigurării continuității serviciilor de transport feroviar între UE (Franța și Irlanda) și Regatul 

Unit în cazul unui Brexit fără acord.  

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe a publicat o declarație cu privire la 

abordarea sa în ceea ce privește situația din domeniu în cazul unui Brexit fără acord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-No-deal-Brexit-Memoranda-of-Understanding-with-the-Bank-of-England.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-No-deal-Brexit-Memoranda-of-Understanding-with-the-Bank-of-England.aspx
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/06/railway-safety-and-connectivity-with-the-uk-in-the-event-of-a-no-deal-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Siguran%C8%9Ba+feroviar%C4%83+%25C
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/06/railway-safety-and-connectivity-with-the-uk-in-the-event-of-a-no-deal-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Siguran%C8%9Ba+feroviar%C4%83+%25C
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-approach-several-mifid-iimifir-and-bmr-provisions-under-no
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-approach-several-mifid-iimifir-and-bmr-provisions-under-no
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Întrebări și răspunsuri referitoare la Directiva privind drepturile de autor în mediul 

digitalAceastă sesiune de întrebări oferă 

răspunsuri la unele dintre aspectele des 

abordate în legătură cu Directiva privind 

drepturile de autor în piața unică digitală și se 

bazează pe conținutul acordului obținut de 

negociatori la 13 februarie a.c. 

   Ce este Directiva privind drepturile de 

autor? 

Propunerea de „directivă privind drepturile de 

autor pe piața unică digitală”16 urmărește să le 

asigure creatorilor (de exemplu, muzicieni sau 

actori), editorilor de știri și jurnaliștilor aceleași 

                                                           
16 COM(2016)593 - 2016/0280(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor 

pe piața unică digitală 

DIRECTIVA PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ÎN MEDIUL DIGITAL 

Întrebări şi răspunsuri  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180911PHT13290/20180911PHT13290_original.jpg
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avantaje în mediul on-line ca pe cele de care se bucură aceștia în mediul off-line. În prezent, din cauza 

normelor depășite, platformele on-line și agregatorii de știri se bucură de toate beneficiile, în timp ce 

artiștii, editorii de știri și jurnaliștii văd cum rodul muncii lor circulă liber, iar ei primesc, în cel mai bun 

caz, o remunerație foarte mică. Din acest motiv, artiștilor și profesioniștilor din mass-media le este 

foarte dificil să câștige un venit decent.  

Trebuie menționat că proiectul de directivă nu creează drepturi noi, ci doar asigură o mai bună 

respectare a drepturilor existente. Proiectul de directivă nu creează noi obligații pentru platformele 

on-line sau pentru agregatorii de știri, ci doar îşi propune să se asigure o mai bună respectare a 

reglementărilor existente.  

Cum îi va afecta directiva pe utilizatorii obișnuiți? 

Proiectul de directivă nu îi vizează pe utilizatorii obișnuiți. Marile platforme on-line și agregatorii 

de știri vor avea mai multe motive decât în prezent să încheie acorduri privind remunerarea echitabilă 

(acordarea de licențe) cu artiștii și cu actorii din mass-media care se vor considera în prealabil 

proprietarii unei creaţii. O platformă va fi stimulată și mai mult să pună în aplicare astfel de acorduri 

deoarece, în absența lor, ar fi direct răspunzătoare dacă ar găzdui o creaţie a unui autor fără să achite 

onorariul pentru acordarea licenței. Legislația actuală oferă o marjă de manevră mai mare platformelor 

pentru a se sustrage de la această răspundere. Se dorește ca proiectul de directivă să forțeze 

platformele on-line să pună în practică o politică pentru a-i remunera în mod corect pe toți cei a căror 

muncă o folosesc pentru a face bani. 

Va afecta directiva libertatea pe internet sau va duce la cenzură pe internet? 

Libertatea pe internet va continua să existe atât timp cât exercitarea acesteia nu limitează 

drepturile altora sau nu este ilegală. Aceasta înseamnă că un utilizator va putea să încarce în 

continuare un conținut pe platformele de internet, iar aceste platforme vor putea să găzduiască 

conținutul încărcat astfel, în măsura în care platformele respectă dreptul creatorilor la o remunerație 

echitabilă. În prezent, platformele on-line remunerează creatorii în mod voluntar și doar într-o măsură 

foarte limitată, deoarece nu au nici o răspundere pentru conținutul pe care îl găzduiesc și, prin urmare, 

sunt determinați,  foarte puțin sau chiar deloc, să ajungă la acorduri cu titularii de drepturi. Directiva 

nu va reprezenta o sursă de cenzură. Prin creșterea răspunderii juridice, directiva va spori presiunea 

exercitată asupra platformelor de internet pentru a încheia acorduri de remunerare corectă cu creatorii 

de conținut. Aceasta nu este cenzură. 
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Creează directiva filtre automate pe platformele on-line? 

Nu. Directiva stabilește un obiectiv care trebuie atins: o platformă on-line nu trebuie să câștige 

bani de pe urma materialelor create de anumite persoane fără a le remunera. Prin urmare, o platformă 

este răspunzătoare din punct de vedere legal în cazul în care, pe site-ul său, există conținut al cărui 

autor nu a fost remunerat pentru drept de autor în mod corespunzător. Aceasta înseamnă că cei a 

căror muncă este utilizată în mod ilegal pot da în judecată platforma. Cu toate acestea, 

directiva nu specifică sau nu enumeră instrumentele, resursele umane sau infrastructura care ar putea 

fi necesare pentru a preveni apariția pe site-uri a materialelor neremunerate. Prin urmare, nu există 

nici o cerință privind filtrele pentru încărcarea de conținut. Totuși, dacă platformele mari nu găsesc 

soluții inovatoare, ele pot să opteze pentru filtre. Astfel de filtre sunt utilizate deja de marile companii. 

Criticile potrivit cărora filtrele elimină uneori conținut legitim pot fi uneori justificate. Însă aceste critici 

ar trebui să vizeze platformele care concep filtrele și le pun în aplicare, nu și legiuitorul care stabilește 

un obiectiv de atins: o companie trebuie să plătească pentru materialul pe care îl folosește în scopul 

obținerii unui profit. Un obiectiv care, în lumea reală, este de necontestat și pus în aplicare. În cele 

din urmă, directiva conține chiar și dispoziții pentru a garanta că utilizatorii pot recurge la căi de atac 

prin care pot depune plângeri împotriva eliminării eronate a conținutului încărcat, plângeri care pot fi 

soluționate rapid. 

Afectează prezenta directivă în mod negativ memele sau GIF-urile? 

Nu, dimpotrivă. Directiva, în forma convenită, conține dispoziții specifice care obligă statele 

membre să protejeze posibilitatea de a încărca și de a partaja gratuit lucrări, în scopul citării, parodierii, 

realizării criticilor, recenziilor, caricaturilor sau pastișelor. În mod evident, acest lucru va garanta că 

memele și GIF-urile vor continua să fie disponibile. Dispozițiile garantează, de fapt, că vor fi chiar mai 

sigure decât până acum, deoarece anterior protecția pentru astfel de lucrări era asigurată prin diferite 

legislații naționale, ceea ce a condus la diferențe între statele membre. 

Va fi posibil în viitor să vedem un fragment (snippet) atunci când citim sau partajăm 

articole de la agregatorii de știri? 

Da. Acordul le dă editorilor de presă dreptul de a solicita agregatorilor de știri contracte de 

acordare a licențelor pentru utilizarea articolelor lor. Cu toate acestea, agregatorii de știri vor putea 

să afișeze în continuare fragmente fără a solicita autorizarea editorilor de presă. Acest lucru va fi 

posibil cu condiția ca fragmentul să fie un „extract foarte scurt” sau „cuvinte individuale” și să nu se 

considere că agregatorul de știri abuzează de această facilitate. 
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Această directivă va distruge „întreprinderile” nou-înființate?  

Nu. Acordul oferă o protecție specifică platformelor nou-înființate. Platformele cu o vechime mai 

mică de 3 de ani, cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane euro, cu un număr mediu lunar 

de vizitatori unici mai mic de 5 milioane vor fi supuse unor obligații mai puțin stricte decât platformele 

mari și cunoscute. 

Există voci care susțin că articolul 13 ar putea duce la eliminarea conținutului atunci 

când titularul drepturilor este necunoscut. A fost dat exemplul hitului „Despacito” ... Scopul 

proiectului de articol 13 este de a oferi artiștilor o poziție solidă pentru invocarea drepturilor lor în 

vederea remunerării corecte atunci când operele lor sunt utilizate și distribuite on-line de către ceilalți. 

Un artist anunță platformele ca YouTube că o anumită operă îi aparține. Prin urmare, este puțin 

probabil ca operele al căror titular de drepturi este necunoscut să angajeze răspunderea unei platforme 

dacă acestea sunt încărcate pe respectiva platformă. 

S-a afirmat că directiva va avea un impact profund negativ asupra mijloacelor de trai a 

sute de mii de persoane... 

Este probabil să se întâmple contrariul. Obiectivul directivei este de a ajuta un număr mare de 

persoane să obțină veniturile pe care le merită, pentru munca lor, și de care au nevoie pentru a 

continua să creeze. Proiectul de directivă urmărește să garanteze că mai mulți bani ajung la artiști și 

jurnaliști, mai degrabă decât la acționarii Google, un transfer de resurse care este întotdeauna benefic 

pentru crearea de locuri de muncă. 

De ce s-au adus numeroase reproșuri directivei? 

Directiva a fost supusă unei campanii intense. Într-adevăr, unele statistici ale Parlamentului 

European arată că deputații europeni au fost supuși rareori sau chiar nu au fost supuși niciodată unui 

lobby atât de intens (prin convorbiri telefonice, e-mailuri etc.). Campaniile de o asemenea amploare 

au, în general, un efect al „bulgărelui de zăpadă”: propagarea cu rapiditate a unor afirmații cu impact 

puternic duce la exacerbarea lor. Potrivit unor afirmații, de pildă, proiectul de directivă riscă să 

„distrugă internetul” sau „să ucidă internetul”. Având în vedere că proiectul de directivă nu conferă 

nici un fel de noi drepturi creatorilor, nici nu impune noi obligații platformelor de internet sau 

agregatorilor de știri, astfel de afirmații par exagerate. Există numeroase precedente în care 

campaniile de lobby au prezis rezultate catastrofale, care nu s-au adeverit niciodată. De exemplu, 

societățile de telecomunicații au susținut că prețul facturilor telefonice va exploda ca urmare a 

plafonării tarifelor de roaming. Grupurile de lobby ale sectoarelor tutunului și alimentației publice au 
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susținut că lumea va înceta să mai meargă la restaurant și în baruri din cauza interzicerii fumatului în 

aceste localuri. Băncile au declarat că vor fi nevoite să nu mai acorde împrumuturi întreprinderilor și 

persoanelor fizice, din cauza unor legi mai stricte privind modul în care își desfășoară activitatea, iar 

lobby-ul magazinelor duty-free a susținut că aeroporturile se vor închide din cauza eliminării 

cumpărăturilor scutite de taxe vamale de pe piața unică. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. 

Scopul principal al directivei este protejarea creatorilor de conținut mai mici? 

Deși directiva urmărește să-i ajute pe toți creatorii să își consolideze poziția de negociere cu 

privire la modul în care operele lor sunt utilizate de platformele on-line, principalii beneficiari vor fi 

„actorii mai mici”. Drepturile actorilor cunoscuți  sunt adesea protejate de firme de avocatură, în timp 

ce actorii mai mici dispun în prezent de puține mijloace pentru a-și apăra drepturile.  
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