
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUPRINS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

  

 Comisia a adoptat, în data de 19 martie 

2019, măsuri în vederea cofinanțării unor 

proiecte industriale comune în domeniul 

apărării pentru perioada 2019-2020, în 

valoare de până la 500 de milioane de euro. 

Alte 25 de milioane de euro au fost alocate 

pentru sprijinirea proiectelor de colaborare în 

materie de cercetare în domeniul apărării în 

2019. 

Primul plan de lucru al Programului european 

de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

(EDIDP), stabilit de comun acord cu statele 

membre, prevede o cofinanțare de 500 de 

milioane de euro pentru dezvoltarea în comun 

de capabilități militare în perioada 2019-

2020. Vor fi acoperite aspecte prioritare din 

toate domeniile - aerian, terestru, maritim, 

cibernetic și spațial precum: 

o facilitarea operațiunilor, protecția și 

mobilitatea forțelor militare; 

o informații, comunicații securizate și 

spațiul cibernetic; 

o capacitatea de a desfășura operațiuni de 

vârf; 

o tehnologiile inovatoare de apărare și 

IMM-urile. 

În cadrul Acțiunii pregătitoare privind 

cercetarea în materie de apărare (PADR), 

programul de lucru pentru 2019 prevede 25 

de milioane de euro pentru cercetarea în ceea 

ce privește dominanța spectrului 

electromagnetic și viitoarele tehnologii 

disruptive în materie de apărare - două 

domenii identificate ca fiind esențiale pentru 

a menține pe termen lung avansul și 

independența tehnologică europeană. 

 

 

 

INVESTIȚII ȘI COMPETITIVITATE 

Fondul european de apărare 



 

Comisia Europeană a lansat, în data 19 

martie 2019, „eLeniency”, un nou instrument 

online prin care societățile și avocații lor vor 

putea depune mai ușor declarații și 

documente în cadrul procedurilor de clemență 

și de tranzacție din cazurile privind cartelurile, 

precum și în cadrul altor proceduri de 

cooperare. 

Sistemul eLeniency face parte dintr-o 

serie de soluții digitale online sprijinite 

de Programul ISA 2, care vor fi instituite 

treptat în 2019 și 2020 pentru a facilita 

transmiterea documentelor confidențiale 

(platforma de schimb de informații eTrustEx), 

prelucrarea cererilor de păstrare a 

confidențialității (eConfidentiality) și a 

cererilor de informații (eRFI) în cadrul 

procedurilor UE din domeniul concurenței. 

Utilizarea eLeniency este voluntară, de 

aceea societățile și avocații acestora pot 

continua să facă declarații și comunicări 

utilizând procedura orală actuală, dacă doresc 

acest lucru. 

Accesul la eLeniency este securizat și 

restricționat, oferind acelaşi garanţii de 

confidențialitate și protecție juridică ca și 

procedura tradițională. Toate datele sunt 

transferate în mod securizat și nu pot fi 

copiate sau printate. 

Declarațiile întreprinderilor efectuate în 

temeiul Comunicării Comisiei privind politica 

de clemență și depuse prin instrumentul 

eLeniency sunt protejate împotriva deciziilor 

de prezentare a dovezilor emise în proceduri 

civile, în același mod în care sunt protejate și 

declarațiile orale. 

 

 

 

Comisia Europeană a amendat Google 

pentru încălcarea normelor antitrust ale UE. 

Google a abuzat de poziția sa dominantă pe 

piață impunând o serie de clauze restrictive în 

contractele cu site-urile internet ale terților, 

ceea ce i-a împiedicat pe rivalii Google să 

afișeze pe site-urile respective anunțuri 

publicitare proprii asociate cu rezultatele 

căutărilor. 

POLITICA ANTITRUST 

Un nou instrument online pentru procedurile de clemență și de tranzacție 

Comisia a amendat Google cu 1,49 miliarde de euro pentru practici abuzive în materie 
de publicitate online 

https://ec.europa.eu/isa2/home_en
http://ec.europa.eu/competition/contacts/exchange_platform_en.html


Amenda aplicată de Comisie, în valoare 

de 1 494 459 000 EUR (1,29 % din cifra de 

afaceri realizată de Google în 2018), ia în 

considerare durata și gravitatea încălcării. În 

conformitate cu Orientările Comisiei din 2006 

privind amenzile, amenda a fost calculată pe 

baza valorii veniturilor obținute de Google din 

intermedierea publicității asociate cu căutările 

online în SEE. 

Google a încetat practicile ilegale la 

câteva luni după publicarea de către 

Comisie, în iulie 2016, a comunicării privind 

obiecțiunile cu privire la acest caz. Decizia 

impune Google să pună, cel puțin, capăt 

comportamentului său ilegal, în măsura în 

care nu a făcut deja acest lucru, și să se 

abțină de la orice măsură care ar avea același 

obiectiv sau efect ori un obiectiv sau un efect 

echivalent. 

Google este pasibil să facă obiectul unor 

acțiuni civile în despăgubire care pot fi 

introduse în instanțele din statele membre de 

către orice persoană sau întreprindere 

afectată de comportamentul său 

anticoncurențial. Noua directivă UE privind 

acțiunile în despăgubire în cazul nerespectării 

normelor antitrust permite victimelor 

practicilor anticoncurențiale să obțină mai 

ușor despăgubiri. 

În iunie 2017, Comisia a amendat 

Google cu 2,42 miliarde EUR pentru că a 

abuzat de poziția dominantă a motorului său 

de căutare, ceea ce a conferit un avantaj 

ilegal serviciului propriu al Google de 

comparare a prețurilor. 

În iulie 2018, Comisia a amendat Google 

cu 4,34 miliarde EUR pentru practici ilegale 

legate de dispozitivele mobile care utilizează 

sistemul de operare Android pentru a 

consolida poziția dominantă a motorului de 

căutare al Google. 

 Amenzile aplicate societăților care au 

încălcat normele antitrust ale UE revin 

bugetului general al Uniunii Europene. Acești 

bani nu sunt alocați pentru cheltuieli 

determinate, dar contribuțiile statelor 

membre la bugetul UE pentru anul următor 

sunt reduse în mod corespunzător. Prin 

urmare, amenzile contribuie la finanțarea UE 

și la reducerea sarcinii pentru contribuabili.

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/fines.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/fines.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_ro.htm


 
 

 

 

 În perspectiva discuțiilor din cadrul Consiliului European din 21-22 martie1 privind inovarea, 

industria și competitivitatea, Comisia a prezentat măsuri în vederea instituirii unui Consiliu european 

pentru inovare2. 

A fost propusă alocarea unor fonduri în valoare de peste 2 miliarde EUR pentru perioada 2019-

2020 pentru finanțarea proiectelor de pionierat („pathfinder”) în dezvoltarea tehnologiilor avansate, 

pornind de la baza de cercetare și finanțare cu rol „accelerator” destinată start-up-urilor și IMM-urilor, 

pentru a le susține în crearea inovațiilor și în dezvoltarea lor până în etapa în care pot atrage investiții 

private (cu începere din luna iunie).  

Totodată, Comisia va desemna 15 - 20 lideri ai inovării, în cadrul unui comitet consultativ al CEI, 

cu rolul de a supraveghea etapa pilot, de a pregăti viitorul CEI și de a-l promova la nivel internațional. 

Inovatorii din întregul ecosistem sunt invitați să-și exprime interesul până la 10 mai. 

Comisia a anunțat 68 de start-up-uri și IMM-uri suplimentare selectate pentru o finanțare totală 

de 120 de milioane EUR în cadrul actualului proiect-pilot al CEI. Printre inovațiile dezvoltate de 

companii se numără o tehnologie de plată online bazată pe blockchain, noi ecrane eficiente din punct 

de vedere energetic și o soluție pentru combaterea zgomotului produs de trafic. 

Având în vedere importanța economică din ce în ce mai mare a inovațiilor revoluționare și 

disruptive, precum și succesul inițial al proiectului-pilot al CEI, Comisia a propus alocarea a 10 miliarde 

EUR pentru CEI în cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2027. 

 

                                                           
1 Concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018 au aprobat înființarea CEI în cadrul următorului buget pe 

termen lung (2021-2027). Liderii UE au invitat Comisia să lanseze o nouă inițiativă-pilot privind inovarea revoluționară 
în perioada rămasă din programul Orizont 2020, pentru a crea condițiile necesare pentru un CEI complet funcțional în 

cadrul programului Orizont Europa. 
2 În anul 2017, Comisia a lansat faza-pilot a Consiliului european pentru inovare, introducând concursuri deschise 

și interviuri directe pentru a identifica și a finanța cele mai inovatoare start-up-uri și IMM-uri din Europa. Între timp, 

1276 de proiecte cu un grad ridicat de inovare au beneficiat deja de finanțare totală de peste 730 de milioane EUR. 
 

CERCETARE, ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE 

Consiliul european pentru inovare(CEI) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app


 
 

 

 

Comisia a prezentat în data de 20 martie 2019 un raport3 privind progresele realizate în direcția 

creării unei uniuni a securității eficace și reale. Făcând bilanțul evoluțiilor înregistrate de la începutul 

acestui an, raportul constată că s-a convenit asupra adoptării unui număr important de dosare 

prioritare. Cu toate acestea, unele dintre propunerile-cheie, cum ar fi cele referitoare la conținutul 

online cu caracter terorist și la poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, necesită încă 

măsuri urgente pentru a putea fi finalizate înainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 

2019.  

Raportul evidențiază, de asemenea, 

următoarele domenii în care sunt necesare 

acțiuni suplimentare: 

• Finalizarea dosarelor prioritare; 

• Consolidarea rezilienței electorale și 

combaterea dezinformării; 

• Consolidarea infrastructurilor critice; 

• Combaterea terorismului și protejarea 

spațiilor publice. 

Comisia a publicat noul său raport 

Eurobarometru4 privind securitatea internetului și criminalitatea informatică. Sondajul arată că 

europenii sunt din ce în ce mai preocupați de criminalitatea informatică, 79% dintre aceștia 

considerând că riscul de a deveni o victimă este mai mare decât în trecut.  

                                                           
3 COM(2019) 145 - Al 18-lea Raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și reală 
4 Raportul Eurobarometru privind securitatea cibernetică 
 

UNIUNEA SECURITĂȚII 

Un număr de 15 din 22 de inițiative legislative legate de uniunea securității au 
fost convenite până în prezent 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190320_com-2019-145-security-union-update-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2207
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În  perioada 18 – 24 martie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în 

cadrul comisiilor parlamentare şi a grupurilor politice la Bruxelles – Belgia. 

 

 

 

 

În data de 19 martie 2019, Parlamentul European a găzduit Conferința privind viitorul 

oceanelor, în cadrul căreia s-a discutat despre guvernanța globală a oceanelor, economia albastră 

durabilă, mări și oceane sănătoase și curate până în 2030 ș.a. La dezbatere au participat peste 1200 

de lideri politici, cercetători şi experţi în domeniu. 

Oceanele au o importanță crucială pentru UE și pentru întregul glob. Oceanele sănătoase conțin 

o biodiversitate bogată, mențin stabilă clima și garantează securitatea alimentară. Totodată, acestea 

contribuie la economia europeană cu o cifră de afaceri de 566 de miliarde de euro, oferind locuri de 

muncă pentru aproximativ 3,5 milioane de persoane. 

Cu toate acestea, oceanele sunt amenințate de pescuitul excesiv, de eutrofizarea5 apelor de 

coastă, a deșeurilor marine și de schimbările climatice. Acestea trebuie gestionate în mod durabil 

pentru a conserva ecosistemele marine fragile. 

În acest context, dl Antonio Tajani, a declarat: „ (…) Mările și țărmurile curate 

sunt o resursă economică, comercială și turistică globală unică. Dar dacă nu 

acționăm acum, dacă vom continua să exploatăm și să poluăm oceanele în mod 

iresponsabil, până în 2050 oceanele noastre vor fi pline mai mult cu plastic decât 

cu pește. (…) Parlamentul European se află în prima linie a luptei pentru 

durabilitatea ecologică. Oferim răspunsuri concrete milioanelor de tineri care au 

ieșit pe străzi pentru a cere protecția planetei și a oceanelor sale. Suntem de 

partea lor (…).” 

 

                                                           

5 Eutrofizarea reprezintă îmbogățirea apei în nutrienți (în special în compuși cu azot și/sau fosfor), care determină o creștere accelerată a 

algelor și a altor forme vegetale superioare; astfel ajungându-se la perturbarea nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă și la o 

calitate inferioară a apei. 

COMISII 

Conferința la nivel înalt privind viitorul oceanelor 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/speech-at-the-high-level-conference-on-the-future-of-oceans
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În data de 19 martie 2019, în cadrul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 

(LIBE) a avut loc dezbaterea referitoare la respectarea valorilor europene în Ungaria. La întâlnire au 

participat dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene şi responsabil pentru o mai 

bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale şi dl Călin 

Stoica, Reprezentant Permanent în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene (COPS), din 

partea preşedinţiei române a Consiliului UE. 

Parlamentul a adoptat, în data de 12 septembrie 2018, rezoluţia privind situaţia din Ungaria, 

invitând Consiliul să stabilească existenţa riscului de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor UE.   

Deputaţii europeni au criticat Consiliul UE pentru lipsa acţiunilor sale şi pentru că nu a cooperat 

cu Parlamentul în acest sens. Parlamentarii au subliniat că situaţia din Ungaria persistă de aproape un 

deceniu şi că sunt necesare măsuri urgente pentru a se evita deteriorarea continuă a democraţiei şi a 

statului de drept. 

 

 

Comisia specială pentru infracţiunile financiare, evaziunea fiscală şi evitarea obligaţiilor fiscale 

(TAX3) din Parlamentul European a adoptat, în data de 20 martie a.c., raportul din proprie iniţiativă 

referitor la infracţiunile financiare, evaziunea fiscală licită şi ilicită. Veniturile din spălarea banilor din 

UE sunt estimate, în prezent, la 110 miliarde de euro pe an (1% din PIB-ul UE). 

Comisia TAX3 recomandă ca Uniunea Europeană să înființeze o forţă poliţienească pentru finanţe 

în cadrul Europol, care să facă investigaţii fiscale şi financiare transnaţionale (prin anchete proprii). 

Totodată, ei susţin că nivelul actual de coordonare şi cooperare din statele membre nu este eficient, 

fapt pentru care se solicită înfiinţarea unui organism de supraveghere care să combată spălarea banilor 

şi finanţarea terorismului. De asemenea, membri ai comisiei parlamentare au criticat faptul că 18 state 

membre din UE oferă cetățenia și rezidența prin intermediul programelor de investiții6 așa zisele 

„golden visa and passports”, care pot fi accesate inclusiv de către infractorii străini bogați. 

Raportul va fi supus votului în plenul Parlamentului European în data de 26 martie a.c., la Strasbourg.  

                                                           
6 Se estimează că peste 100.000 de vize și 6.000 de pașapoarte au fost oferite în ultimii 10 ani. 

Protejarea valorilor Uniunii Europene în Ungaria 

Fiscalitate 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+PDF+V0//RO
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190313STO31212/o-forta-politieneasca-pentru-finante-si-un-observator-impotriva-spalarii-banilor
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
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trilor 

afaceril 

Cea de-a 2-a reuniune a Consiliului agricultură și pescuit, din acest an, s-a desfășurat sub egida 

Președinției române și a fost condusă de dl Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Pe 

ordinea de zi s-au aflat teme referitoare la  pachetul de reformă al Politicii agricole comune (PAC) post-

2020 și Strategia UE privind bioeconomia. 

În cadrul unei sesiuni publice, miniștrii 

au susținut un schimb de puncte de vedere 

cu privire la propunerile Comisiei Europene 

din pachetul de reformă al PAC: 

Regulamentul privind planurile strategice 

PAC; Regulamentul privind finanțarea 

gestionarea și monitorizarea PAC și 

Regulamentul de instituire a unei organizări 

comune a piețelor produselor agricole. 

Dezbaterea s-a desfășurat pe baza unui 

raport care identifică situația actuală a celor 

trei regulamente în urma dezbaterii acestora 

în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului. 

Miniștrii au fost invitați să se pronunțe cu 

privire la orientarea Președinției române și, 

după caz, să facă anumite sugestii. În 

general, delegațiile și-au exprimat susținerea 

cu privire la majoritatea textelor revizuite din 

cadrul raportului. În ceea ce privește 

Regulamentul privind planurile strategice ale 

Politicii agricole comune, unele dintre 

delegații au fost de acord cu modelul bazat 

CONSILIUL AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT 

Luni, 18 martie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/38594/st07598-en19.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7482-2019-REV-1/ro/pdf
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pe performanță, în timp ce altele au propus organizarea unor discuții suplimentare cu privire la cadrul 

de performanță, stabilirea obiectivelor de etapă și noua arhitectură de ecologizare. 

Dezbaterile privind Regulamentul orizontal și Regulamentul de organizare comună a piețelor au 

vizat, pe de o parte, pragul de disciplină financiară, reportarea sumelor neutilizate din rezerva actuală 

pentru situații de criză în 2020 și agențiile de plăți și, pe de altă parte, dispozițiile referitoare la vin, 

măsurile de piață și alocările bugetare pentru schemele școlare. 

În acest context, Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România a 

declarat: „ (…) Astăzi am realizat progrese importante în ceea ce privește conturarea poziției 

Consiliului cu privire la viitoarea PAC, dar sunt necesare lucrări suplimentare. Orientarea 

viitorului celei mai de durată și mai importante politici europene rămâne prioritatea noastră 

absolută.” 

În continuare, miniștrii au susținut o dezbatere referitoare la strategia actualizată a UE privind 

bioeconomia și rolul sectorului agricol. În special, miniștrii au făcut schimb de bune practici și au 

analizat modalitățile prin care viitoarea PAC, precum și alte instrumente pot contribui la implementarea 

bioeconomiei, cu succes, la nivelul UE. În acest context, delegațiile au apreciat includerea bioeconomiei 

atât în cadrul obiectivelor specifice ale viitoarei PAC cât și în noul program-cadru pentru cercetare și 

inovare. 

 

Având în vedere tema dezbaterii, dl Petrea Daea, a 

declarat: „(…)Trebuie să regândim abordarea noastră în 

ceea ce privește producția de alimente și de energie dacă 

dorim să răspundem provocărilor viitoare ale schimbărilor 

climatice. Bioeconomia poate oferi soluții coerente și 

eficiente pentru un viitor mai durabil și pentru 

competitivitatea agriculturii europene. ” 

 

 

 

 

or ă rutei de transport mărfuri Marea Neagră – Marea Caspică 



15 

 
 

 

Reuniunea Consiliului de afaceri externe de la Bruxelles a fost prezidată de Înaltul Reprezentant 

al UE, dna Federica Mogherini. Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat teme precum Republica Moldova, 

China, Yemen. În marja reuniunii, miniştrii au discutat despre faptul că au trecut 5 ani de la anexarea 

ilegală a Crimeei.  

Miniștrii afacerilor externe au apreciat rezultatele celei de a treia conferințe de la Bruxelles privind 

sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii. UE şi-a reafirmat sprijinul pentru procesul politic condus de ONU 

și a oferit un semnal puternic poporului sirian. De asemenea, s-a discutat despre semnarea acordului 

de pace în Republica Centrafricană, precum și despre măsurile SUA anunțate recent privind Curtea 

Penală Internațională. 

În cadrul dezbaterilor despre Republica Moldova, s-a făcut referire la alegerile parlamentare din 24 

februarie a.c., evidenţiindu-se necesitatea unui 

proces transparent și credibil de formare a 

guvernului, care să reflecte o majoritate 

parlamentară veritabilă şi care să respecte 

rezultatul alegerilor. Consiliul a reamintit că 

punerea în aplicare a acordului de asociere, 

incluzând un angajament ferm față de agenda 

de reformă și respectarea statului de drept și a 

principiilor democratice, reprezintă premisa 

cooperării UE cu Republica Moldova. În contextul 

stopării asistenţei macrofinanciare, ca urmare a 

nerespectării statului de drept şi principiilor democratice, miniştrii au evidenţiat importanţa asigurării 

unor beneficii concrete pentru cetăţenii din Republica Moldova, sprijinirea societăţii civile şi 

reconfirmarea principiului condiţionalităţii.  

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

Luni, 18 martie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/38647/st07600-en19-v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830%2801%29&from=EN
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Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cuprinzător cu privire la relațiile UE - China pentru a 

pregăti dezbaterile dintre șefii de stat sau de guvern 

din cadrul reuniunii Consiliului European din 

perioada 21-22 martie a.c., precum și pentru 

summitul UE-China, care la avea loc la 9 aprilie 

2019, la Bruxelles. Discuțiile s-au bazat pe 

comunicarea comună a Înaltului Reprezentant și a 

Comisiei Europene intitulată „UE-China: o 

perspectivă strategică”, care a fost adoptată la 12 

martie a.c., fiind susţinute acțiunile propuse. Deși 

Strategia privind China din anul 2016 rămâne baza 

cooperării, noua comunicare oferă orientări privind 

modalitățile de îmbunătățire a abordării Europei 

față de China, pentru a avea un caracter mai realist, 

mai ambițios și multidimensional. 

Miniștrii afacerilor externe au subliniat importanța unității, solidarității și consecvenței la nivelul 

UE pentru o cooperare productivă cu China şi au insistat asupra valorilor și principiilor UE, precum și 

asupra măsurilor de salvgardare a intereselor strategice ale UE în cadrul relațiilor UE-China, respectiv 

respectarea drepturilor omului, îmbunătățirea reciprocității relațiilor economice, dezvoltarea unor 

condiții de concurență echitabile și a unui acces egal pe piață pentru întreprinderile din UE, securitatea 

cibernetică, examinarea investițiilor, protejarea infrastructurii și industriei critice ale UE ş.a. 

Miniștrii au solicitat aprofundarea cooperării cu China în domenii precum multilateralismul, 

schimbările climatice, neproliferarea (în contextul Planului comun de acțiune cuprinzător – JCPOA și în 

Peninsula Coreeană), menținerea păcii, precum și abordarea provocărilor regionale în materie de 

securitate. În cursul prânzului de lucru, miniștrii afacerilor externe au reluat aceste teme în cadrul 

discuţiei cu dl Wang Yi, consilier de stat și ministrul afacerilor externe din China. 

Referitor la conflictul din Yemen, miniştrii afacerilor externe au reamintit că soluția nu poate fi 

una militară și că singura cale de urmat este punerea în aplicare integrală a Acordului de la Stockholm. 

Au evidențiat nevoia de a îndemna părțile să își îndeplinească, în mod urgent, angajamentele asumate 

în temeiul acordului, precum și necesitatea realizării unor progrese vizibile imediate. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_ro.pdf
https://osesgy.unmissions.org/full-text-stockholm-agreement
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Consiliul a reiterat sprijinul deplin al UE pentru trimisul special al ONU, dl Martin Griffiths, precum 

și pentru eforturile acestuia de a găsi o soluție politică de durată, aplicabilă, favorabilă incluziunii, 

durabilă și negociată, într-un cadru condus de ONU. Miniștrii afacerilor externe au subliniat, în special, 

importanța contribuţiei femeilor din Yemen la procesul politic. Totodată, Consiliul și-a exprimat 

îngrijorarea cu privire la situația umanitară dramatică, în special cu privire la posibilitatea de a beneficia 

de ajutor umanitar. 

În contextul împlinirii a 5 ani de la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, 

Înaltul Reprezentant a subliniat că „ (...) UE a declarat în repetate rânduri că nu 

recunoaște și nu va recunoaște această încălcare a dreptului internațional. UE îşi 

exprimă solidaritatea deplină cu Ucraina, sprijinind suveranitatea și integritatea 

teritorială a acestei țări”. 

În cadrul reuniunii, Consiliul a adoptat concluzii prin care a aprobat orientările UE în domeniul 

drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă. 

 

Reuniunea Consiliului de stabilizare și de asociere UE 

- Macedonia de Nord a fost prezidată de Înaltul 

Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini, 

delegaţia Republicii Macedoniei de Nord fiind condusă 

de dl Zoran Zaev, prim-ministrul acestei ţări. 

Au avut loc discuții cu privire la relațiile din 

cadrul procesului de stabilizare și de asociere și s-a 

făcut un bilanț al progreselor realizate în perioada de 

preaderare. Principalele domenii abordate au fost 

criteriile politice - aplicabile alegerilor prezidenţiale 

ce vor urma în Macedonia de Nord, statul de drept, 

cooperarea regională, precum şi criterii economice sau financiare. 

CONSILIUL DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE UE -REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 

Marţi, 19 martie 2019, Bruxelles 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6337-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/fifteenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-republic-of-north-macedonia-and-the-european-union/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/fifteenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-republic-of-north-macedonia-and-the-european-union/pdf
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Consiliul a salutat evoluţia relaţiilor de bună vecinătate, ca urmare a acordului dintre Grecia si 

Macedonia de Nord privind problematica numelui cât şi acordul de prietenie dintre Bulgaria şi Macedonia 

de Nord. 

 

Concluziile adoptate în cadrul Consiliului afaceri generale au vizat o serie de aspecte printre care 

se numără următorul cadru financiar multianual, instrumentul de asistență pentru preaderare, 

Semestrul european, măsuri de contigență pentru Brexit, prevenirea utilizării abuzive a datelor cu 

caracter personal în cadrul alegerilor pentru PE ș.a.  

În cadrul dezbaterii privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, miniștrii 

și-au prezentat opiniile cu privire la integrarea aspectelor legate de schimbările climatice și migrația. 

Scopul acestor discuții vizează concretizarea, pentru reuniunea Consiliului European din iunie a.c. a 

unui proiect de cadru de negociere simplificat, în vederea unui acord în cadrul Consiliului European din 

toamna anului 2019, care să cuprindă orientări politice  necesare pentru creionarea unei  poziții a 

Consiliului. Președinția română a prezentat Consiliului un raport intermediar referitor la evoluțiile 

negocierilor privind propunerile sectoriale conexe CFM.  

Dl George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene din România a 

apreciat că „(…)Lucrările referitoare la cadrul financiar multianual avansează într-un 

ritm constant. Discuția privind integrarea aspectelor legate de schimbările climatice și 

migrație a abordat unele dintre elementele-cheie ale CFM propus și va contribui la 

discuția liderilor din iunie. În același timp, interpretările comune la care președinția 

română a Consiliului UE a ajuns împreună cu actualul Parlament European privind 

programele sectoriale conexe CFM vor fi utilizate ulterior la pregătirea și punerea în 

aplicare la timp a programelor următoare”. 

De asemenea, miniștrii au convenit asupra unei abordări generale parțiale cu privire la 

Regulamentul de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III), care face parte 

din cadrul financiar multianual pentru 2021-2027, sprijinind beneficiarii în ceea ce privește adoptarea 

CONSILIUL AFACERI GENERALE 

Marţi, 19 martie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/38649/st07670-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6443-2019-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7456-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/instrument-for-pre-accession-assistance-ipa-iii-council-agrees-its-position/
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și punerea în aplicare a unor reforme politice, instituționale, sociale și economice esențiale pentru a se 

conforma valorilor UE și pentru a se alinia progresiv la normele, standardele și politicile acesteia. Textul 

asupra căruia s-a convenit nu acoperă aspectele financiare și orizontale; acestea vor depinde de acordul 

general privind următorul cadru financiar multianual. Textul regulamentului se concentrează asupra 

următoarelor elemente-cheie: 

•  respectarea criteriilor de la Copenhaga, respectiv a statului de drept și a drepturilor 

fundamentale,  realizarea guvernanței economice, consolidarea instituțiilor democratice și a 

administrației publice, precum și mobilizarea investițiilor strategice în ceea ce privește conectivitatea 

infrastructurii, IMM-urile, eficiența energetică, inovarea și economia digitală; 

• asigurarea coerenței și a complementarității cu noul Instrument de vecinătate, cooperare 

pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI);  

• asigurarea unui echilibru între performanță și împărțirea echitabilă și previzibilitatea 

asistenței. 

Totodată, Consiliul a finalizat pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 21 și 22 martie 

a.c. prin discutarea unui proiect de concluzii, privind consolidarea bazei economice europene,  

schimbările climatice, viitorul summit UE-China și despre modalități de combatere a dezinformării. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/03/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/03/21-22/
https://councilnewsroomvideo.azureedge.net/video-files/6537c37b-3f3e-ace0-456a-d3da2cf981cc.mp4
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Referitor la Semestrul european, Consiliul a examinat un raport al președinției române care 

sintetizează contribuțiile formațiunilor Consiliului în legătură cu pachetul privind semestrul european 

2019, care evidențiază că economia europeană intră în al 6-lea an de creștere neîntreruptă, dar că se 

impun și măsuri de protecție a acesteia împotriva instabilității globale și a provocărilor pe termen mediu 

și lung. Consiliul a decis să transmită Consiliului European un proiect de recomandare, prin care statele 

membre ale zonei euro sunt invitate să continue politicile de stimulare a creșterii economice în perioada 

2019-2020. 

În plus, Consiliul a adoptat fără dezbatere o serie de acte legislative, ca parte a pregătirilor de 

contigență, în cazul scenariului unui Brexit fără acord, cu scopul de a limita cele mai grave prejudicii 

pentru cetățeni și întreprinderi, în sectoare precum securitatea socială, mobilitatea tinerilor, 

transporturile rutiere, aeriene, maritime, interconectarea Europei, pescuitul ș.a. Aceste măsuri sunt de 

natură temporară, au un domeniu de aplicare limitat și sunt adoptate unilateral de către UE. Ele nu 

sunt în niciun fel menite să reproducă toate beneficiile apartenenței la UE sau condițiile unei eventuale 

perioade de tranziție, astfel cum sunt prevăzute în acordul de retragere. În unele domenii, măsurile 

sunt condiționate de acțiunea reciprocă din partea Regatului Unit al Marii Britanii. 

Consiliul a adoptat, fără dezbatere, noi norme menite să împiedice partidele politice europene să 

utilizeze, în mod abuziv, 

datele care au caracter 

personal în cadrul alegerilor 

pentru Parlamentului 

European. Aceste norme vor 

permite impunerea de 

sancțiuni financiare 

partidelor și fundațiilor 

politice europene care 

influențează sau încearcă să 

influențeze, în mod deliberat, 

rezultatul alegerilor pentru 

Parlamentul European, 

profitând de încălcări ale 

normelor privind protecția 

datelor.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7137-2019-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5097-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-62-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-55-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-67-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-68-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-13-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-22-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/
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Reuniunea socială tripartită la nivel înalt 

are loc de două ori pe ani, înaintea Consiliilor 

Europene de primăvară și de toamnă. Aceasta 

a fost coprezidată de președintele Consiliului 

European, de președintele Comisiei Europene 

și de prim-ministrul României. Reuniunea a 

reprezentat o oportunitate pentru un schimb 

constructiv de opinii între liderii organizațiilor 

europene, ale angajaților și ale angajatorilor, 

ai Comisiei Europene, ai Consiliului European, 

ai șefilor de stat sau de guvern și ai miniștrilor 

muncii și afacerilor sociale din țările care dețin 

președinția actuală și viitoarele președinții ale 

Consiliului UE. 

Principala temă a reuniunii sociale 

tripartite la nivel înalt a fost „Pentru o 

Europă mai puternică, unită și orientată 

spre viitor”. Discuțiile au fost structurate în 

jurul a trei subteme: 

· 50 de ani de mobilitate a forței de 

muncă – valorificarea optimă a liberei circulații 

a lucrătorilor pentru buna funcționare a 

piețelor forței de muncă; 

· realizarea de investiții pe o piață unică 

mai aprofundată și mai echitabilă; 

· valorificarea inițiativei „Un nou început 

pentru dialogul social” pentru conturarea noii 

piețe a muncii.  

În legătură cu primul punct al dezbaterii, 

libera circulație a lucrătorilor și beneficiile 

acesteia, introdusă acum mai bine de 50 de 

ani au fost trecuți în revistă pașii recenți în 

această direcție: digitalizarea coordonării 

securității sociale, reforma detașării 

lucrătorilor, înființarea Autorității Europene a 

Muncii, investiții în piața unică. 

Referitor la o piață unică aprofundată și 

echitabilă, dezbaterile s-au axat și pe 

investițiile în acest domeniu, în special în 

contextul viitoarelor negocieri ale următorului 

buget pe 7 ani al UE.  

De asemenea, participanții au discutat 

rolul dialogului social în cadrul noii lumi a 

muncii, marcată de digitalizare, robotizare și 

automatizare. 

 

REUNIUNEA SOCIALĂ TRIPARTITĂ LA NIVEL ÎNALT 

Miercuri, 20 martie 2019,  Bruxelles 
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Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a evidențiat următoarele 

aspecte: „(...)În ultimii patru ani, am plasat prioritățile sociale acolo unde le este locul – în centrul 

agendei europene. Au fost create 12 milioane de locuri de muncă. Nivelul de ocupare a forței de muncă 

este la un nivel record. Șomajul se află la cel mai mic nivel de la începutul secolului. Prin proclamarea 

Pilonului european al drepturilor sociale, au fost convenite 25 de inițiative propuse de Comisie în 

domeniul social. Lucrătorii detașați vor beneficia de aceeași remunerație pentru aceeași muncă 

prestată în același loc. Părinții și îngrijitorii vor avea noi oportunități de a realiza un echilibru între viața 

profesională și cea privată. Milioane de lucrători vor fi mai bine informați cu privire la drepturile lor în 

materie de muncă și de protecție socială și vor fi mai bine protejați împotriva substanțelor chimice 

cancerigene. Este în curs de a fi instituită o Autoritate Europeană a Muncii. Fac apel la toți să continue 

aceste progrese și să consolideze și mai mult Europa socială în lunile și anii care vin.” 
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Din partea președinției semestriale, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a relevat 

următoarele: „(...)Președinția română a Consiliului UE se concentrează asupra coeziunii, ca valoare 

europeană comună, pentru o Uniune sigură, dinamică și puternică, într-un mediu internațional marcat 

continuu de schimbări și provocări. Eforturile președinției vizează protejarea drepturilor cetățenilor 

europeni, sprijinind, în același timp, mediul de afaceri. Următorul deceniu va înregistra transformări 

profunde ale economiei și societății noastre, în special prin digitalizare și decarbonizare. Aceste 

transformări vor determina provocări și oportunități esențiale pentru viitorul Europei, pentru 

consolidarea sa internă, precum și pentru întărirea poziției sale de actor global. În acest context, 

trebuie să ne concentrăm asupra investițiilor bine direcționate și asupra dezvoltării și adaptării continue 

a competențelor lucrătorilor. Mobilitatea forței de muncă, fiind una dintre libertățile fundamentale ale 

Uniunii, trebuie să fie susținută de mecanisme bine articulate, care să sprijine modelul social european. 

Astfel de reforme trebuie să implice partenerii sociali europeni. Reuniunea la nivel înalt de astăzi a 

reflectat complexitatea provocărilor cu care se confruntă Uniunea noastră, dar a evidențiat, de 

asemenea, dorința tuturor părților interesate de a acționa împreună în vederea construirii unui viitor 

european prosper.”  

 

În contextul derulării dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii 

Europene, Camera Deputaților a găzduit, în perioada 19-20 martie 2019, Conferința tematică dedicată 

politicii de coeziune și politicii agricole comune. Obiectivul evenimentului a fost de a aduce o contribuție 

suplimentară la dezbaterea privind noul cadru al politicii agricole comune și al politicii de coeziune 

pentru viitoarea perioadă de programare, având în vedere că viitorul cadru financiar multianual 

reprezintă unul dintre dosarele cu miză majoră pe care România le va gestiona în perioada președinției 

Consiliului UE. Uniunea are nevoie de un buget echilibrat, care să abordeze de o manieră corectă 

obiectivele clasice ale Uniunii și care să garanteze, în același timp, un răspuns adecvat la noile priorități 

și provocări.  

CONFERINȚA TEMATICĂ DEDICATĂ POLITICII DE COEZIUNE ȘI POLITICII AGRICOLE 

COMUNE 

19- 20 martie 2019,  București 

http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.events?id_evn=5&idl=1#continut
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.events?id_evn=5&idl=1#continut
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Conferința s-a adresat reprezentanților comisiilor competente din parlamentele naționale ale 

statelor membre ale UE, reprezentanților Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei 

pentru dezvoltare regională din cadrul Parlamentului European, dar și ai Comisiei Europene și altor 

instituții/organisme UE. Aceasta a reunit un număr de 50 participanți din 19 state membre ale UE. 

În deschiderea lucrărilor 

conferinței au rostit alocuțiuni 

domnul Călin Popescu-Tăriceanu, 

președintele Senatului, domnul 

deputat Florin Iordache, 

vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor, şi domnul deputat 

Alexandru Stănescu, preşedintele 

Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice. Acesta din urmă a 

declarat: „(...) Ne dorim ca această 

reuniune să reprezinte o 

oportunitate pentru schimbul de 

opinii între membrii parlamentelor naționale din UE privind resursele bugetare pe care se va baza 

viitoarea politică agricolă comună și modul lor de alocare precum și rolul statelor membre în viitorul 

PAC.” 

Întrucât coeziunea urmărește să definească, de o manieră fundamentală, mandatul președinției 

române a Consiliului UE, aceasta a fost abordată în cadrul unei sesiuni prezidate de către dl deputat 

Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului.  

Bugetul politicii agricole comune, încurajarea micilor fermieri în noul context bugetar și al 

revoluției digitale, dar și rolul politicii de coeziune în dezvoltarea zonelor rurale au fost dezbătute, de 

asemenea, în cadrul unor sesiuni prezidate de către dl deputat Alexandru Stănescu – președintele 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și de către dl senator 

Barna Tanczos, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 
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În contextul exercitării de către 

România, în perioada 1 noiembrie 2018- 

30 octombrie 2019, a preşedinţiei 

Strategiei Uniununii Europene pentru 

regiunea Dunării (SUERD), a avut loc la 

Bucureşti, Conferinţa parlamentarilor 

din regiunea Dunării care a fost 

moderată de dl Angel Tîlvăr, 

preşedintele Comisiei pentru afaceri 

europene din Camera Deputaţilor. La 

reuniune au participat parlamentari, 

reprezentanţi ai guvernului, ambasadori 

şi alţi membri ai corpului diplomatic.  

Temele principale ale reuniunii au fost cooperarea regională,  promovarea culturii şi a turismului, 

a contactelor directe între oameni şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, 

educaţie şi tehnologii ale informaţiei. Referitor la aceste teme, dl Angel Tîlvăr a declarat că:  

„(...) ţările dunărene pot susţine dezvoltarea regională durabilă, doar prin cooperare. Temele 

propuse pentru dezbatere nu sunt alese întâmplător, atât cercetarea şi inovarea, cât şi 

promovarea culturii şi a turismului având un potenţial uriaş în dezvoltarea coeziunii teritoriale 

economice şi sociale şi în reducerea disparităţilor între statele participante la SUERD”. 

CEA DE A 6-A CONFERINŢĂ A PARLAMENTARILOR DIN REGIUNEA DUNĂRII 

Joi, 21 martie 2019, Bucureşti 
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Discuţiile au avut loc în baza raportului Comisiei Europene din 29 ianuarie 2019 privind punerea 

în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE care a relevat o scădere a ritmului politic în jurul 

Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) şi necesitatea de a stimula angajamentul ţărilor 

implicate. În acest context, dl Angel Tîlvăr a declarat că: 

 „(...) este nevoie de eforturi comune pentru dezvoltarea inteligentă şi eficientă a 

regiunii Dunării, dimensiunea parlamentară având un rol important, ca facilitator al unui 

amplu dialog politic regional.” 

 

Dl Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii, care a fost moderator al 

discuțiilor la sesiunea a II-a, în intervențiile sale a subliniat, între altele, că „(...) Regiunea Dunării 

trebuie să concentreze toate valorile morale, etice, economice, sociale și să devină un brand european 

și mondial. Iar pentru a realiza toate aceste lucruri grebuie să se gestioneze cu succes unele proiecte 

în această regiune, motiv pentru care propun un Plan de acțiune concret, folosind avantajele pe care 

le are Regiunea Dunării, anume: acces la capacitățile de producție, tehnologii, energie regenerabilă, 

gaze, hidroenergie, stocare de gaze naturale (pentru a fi puse la dispoziția populației la un preț unic), 

telecomunicații, transport ș.a. În acest context, ar trebui să avem în atenție două direcții de acțiune: 

revoluția digitală și revoluția tehnologică, pentru a putea pune în aplicare un plan de acțiune politic ce 

poate deveni o reușită, demnă de urmat pentru alte regiuni.  Planul de acțiune ar trebui să vizeze 

înlăturarea inegalităților sociale, dezechilibrele, inclusiv macroeconomice, șomajul din rândul tinerilor, 

derapajele democrației, precum și sprijinirea liderilor cu viziune, care doresc să susțină proiectele 

regionale ale Dunării, atât la nivel politic cât și financiar (chiar dacă știm că nu sunt alocate fonduri 

speciale din bugetul european).  În aceste circumstanțe, propun ca proiectele să fie ancorate în 

programele de finanțare tansnaționale ale UE – transportul inter-modal, Programele Egnos, Galileo și 

Copernicus,  programul Orizont Europa, programele Life și Erasmus+ -, dar și în alcătuirea clusterelor 

paneuropene în sectoare prioritare cum sunt: big data, economia circulară securitatea cibernetică ș.a.” 

 

La finalul reuniunii, parlamentarii din regiunea Dunării au adoptat o declaraţie comună în care au 

fost subliniate cele mai importante concluzii, respectiv importanţa cooperării regionale între statele 

participante la SUERD şi a unui dialog consolidat cu Comisia Europeană, încurajarea schimburilor de 

experiență și a celor mai bune practici, implicarea statelor membre ale UE în apărarea obiectivelor 

strategiilor macroregionale atunci când se negociază poziţii privind CFM post-2020 şi pachetul legislativ 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0021:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0021:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/calendarEventDetail.do?calendarEventId=082dbcc56979808501697c46b91a01eb


27 

 

al politicii de coeziune; continuarea Programului transnaţional al Dunării (DTP), dezvoltarea 

interconexiunilor de transport de energie şi gaze pentru realizarea unei pieţe unice de energie și pentru 

creşterea competitivităţii economice; sprijinirea facilitării parteneriatelor public-privat în domeniul 

protecției, revitalizării și utilizării durabile a patrimoniului cultural, dezvoltarea infrastructurii de 

transport turistic ecologic și durabil, conservarea mediului natural al Dunării ș.a. 
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     Noi norme privind drepturile la prestații sociale pentru lucrătorii mobili din UE 

În data de 18 martie a.c., membrii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

din Parlamentul European au ajuns la un acord privind normele modernizate de coordonare a 

sistemelor naționale de securitate socială7. 

Astfel se asigură accesul la securitatea socială a lucrătorilor din UE care s-au mutat într-o altă 

țară din UE și distribuirea echitabilă a obligațiilor între statele membre. Normele vor facilita mobilitatea 

forței de muncă în cadrul UE și protejarea drepturilor sociale ale lucrătorilor în situații transfrontaliere. 

Cooperarea între statele membre ale UE este considerată esențială, în sensul că informațiile utile 

trebuie să fie împărtășite pentru a proteja accesul lucrătorilor la securitatea socială și pentru a 

identifica erorile sau fraudele. Serviciile de ocupare a forței de muncă ar trebui să ofere o asistență 

mai bună lucrătorilor frontalieri/transfrontalieri din statele în cauză, ținându-se cont de situația lor 

specifică. 

Dl Guillaume Balas (S&D, FR), membru al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale din Parlamentului European, a declarat: „ (…) Am ajuns la un acord progresiv care se 

concentrează asupra lucrătorului. În perioadele de creștere a mobilității forței de muncă, protecția 

drepturilor sociale este extrem de importantă. Acest lucru înseamnă că lucrătorii au acces la servicii 

de securitate socială sporită în Europa. Aceste norme suplimentare vor îmbunătăți cooperarea între 

statele membre și vor consolida instrumentele de abordare a eventualelor cazuri de abuz.” 

Textul convenit va fi supus votului în plenul Parlamentului, înainte de încheierea actualei 

legislaturi. 

                                                           
7 COM(2019)151. 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_151_RO_ACTE_f.pdf
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Prioritățile europene de cercetare pentru perioada 2021-2027  

 

În data de 19 martie 2019, 

echipa de negociere a Parlamentului 

European a convenit o înțelegere 

provizorie cu Consiliul UE referitoare la 

programul UE pentru cercetare și 

inovare „Orizont Europa”.  

Acordul prevede un buget de 120 

de miliarde de euro, iar cel puțin 35% 

din bugetul programului va merge 

către cercetarea în domeniul climei, 

precum și pentru sprijinirea științelor 

sociale, umaniste și a industriilor 

creative. 

Prevederile acordului ar trebui să faciliteze stoparea decalajelor din domeniul cercetării în UE, să 

acorde prioritate IMM-urilor și să extindă cercetarea tematică prin majorarea bugetului. 

Raportorul pentru propunerea privind programul „Orizont Europa”, dl Dan Nica (S&D, RO), a 

declarat: „(…) Am reușit să negociem și să încheiem un acord, în doar trei luni, cu privire la această 

propunere importantă, pentru a sprijini noul program și pentru a permite implementarea acestuia la 

timp. Prin intermediul științei, al inovării și al cercetării de ultimă oră, Europa poate deveni mai 

competitivă, poate aborda provocările-cheie cu care se confruntă lumea noastră și poate să rămână 

pe primul loc în domeniul cunoașterii și inovării. Rezultatele obținute în acest stadiu, demonstrează un 

angajament puternic față de cetățenii și comunitatea noastră de cercetare. Aș dori, de asemenea, să 

subliniez că, în ceea ce privește chestiunile nesoluționate, Parlamentul European se angajează să își 

mențină nivelul ambițiilor și să aibă un buget de 120 de miliarde de euro și să asigure participarea 

țărilor care nu sunt membre UE (…).” 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190311IPR31038/european-research-priorities-for-2021-2027-agreed-with-member-states
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Supravegherea financiară 

 

În data de 21 martie a.c., 

Președinția română a Consiliului 

UE și Parlamentul European au 

ajuns la un acord provizoriu 

privind cadrul de supraveghere 

pentru instituțiile financiare 

europene. 

Sistemul european de 

supraveghere financiară a fost 

creat în anul 2011 și este format 

din: 

− 3 autorități europene de 

supraveghere (AES): Autoritatea 

bancară europeană (ABE), 

Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru 

valori mobiliare și piețe (AEVMP) şi 

− Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), care supraveghează sistemul financiar, în 

ansamblul său, și coordonează politicile UE privind stabilitatea financiară. 

Acordul prevede revizuirea sarcinilor, competenţelor, guvernanţei şi finanţării AES şi CERS. 

Deciziile vor fi luate de consiliul de supraveghere, care va avea un rol esențial pentru autoritățile 

naționale competente din structura de guvernanță a AES. Finanţarea instituţiilor se va face din fonduri 

europene, din bugetele naţionale competente şi cu donaţii din partea statelor membre sau a 

observatorilor.  

Textul acordului va fi înaintat Parlamentului European şi Consiliului UE spre adoptare. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/
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În cadrul reuniunii Consiliului European de primăvară, liderii europeni au analizat  ultimele evoluții 

ale procesului de retragere a Marii Britanii din UE și au adoptat concluzii  privind următoarele teme: 

economice, schimbările climatice și relațiile externe.  

Totodată, reuniunea a marcat  cea de a 

25-a aniversare a Spațiului Economic 

European (SEE), prilej cu care au fost invitați 

în calitatea de oaspeți, prim-miniștrii 

Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei. 

Discuțiile din cadrul Consiliului European 

asupra temelor economice au reliefat 

importanța esențială a unei baze economice 

puternice pentru competitivitatea Uniunii 

Europene și pentru consolidarea rolului său în 

plan global. Șefii de stat și de guvern au 

subliniat importanţa unei abordări economice 

integrate, care să țină cont de provocările 

existente la nivel global, precum cele 

tehnologice, în materie de securitate, 

sustenabilitate și care să asigure coerența politicilor și dimensiunilor relevante, și anume: piața unică 

sub toate dimensiunile sale, o politică industrială solidă, o politică digitală orientată spre viitor, o 

politică comercială ambițioasă și robustă. 

Privind schimbările climatice, liderii europeni au reamintit angajamentele asumate prin Acordul 

de la Paris și au accentuat nevoia prezentării de către Uniunea Europeană, până în anul 2020, a unei 

viziuni pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ținând cont și de 

particularitățile statelor membre și de competitivitatea industriei europene. De asemenea, șefii de stat 

și de guvern au accentuat potențialul semnificativ oferit de realizarea obiectivului Acordului de la Paris 

REUNIUNEA CONSILIULUI EUROPEAN  

 Joi - vineri, 21-22 martie 2019 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

https://www.consilium.europa.eu/media/38799/22-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38814/20190322-joint-statement-eea-25-years.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38814/20190322-joint-statement-eea-25-years.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38814/20190322-joint-statement-eea-25-years.pdf
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pentru creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea tehnologică și consolidarea 

competitivității europene. 

În ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene, liderii europeni au avut un schimb de 

opinii legate de relațiile cu China în perspectiva Summitului UE – China, care va avea loc la data de 8 

aprilie a.c. Totodată, în contextul împlinirii a cinci ani de la anexarea ilegală a Crimeii și a orașului 

Sevastopol de către Federația Rusă, liderii europeni au reafirmat susținerea fermă a Uniunii Europene 

pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și angajamentul față de punerea în 

aplicare a politicii UE de nerecunoaștere a anexării ilegale. 

În continuare, șefii de stat și de guvern au evaluat progresele înregistrate în combaterea 

dezinformării, exprimând cerinţa intensificării eforturilor menite să abordeze aspectele interne și 

externe ale acesteia și să protejeze alegerile naționale și europene în întreaga UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La începutul întrunirii Consiliului European (art. 50), negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel 

Barnier a sintetizat principalele puncte de discuție în ceea ce privește retragerea Regatului Unit: 

 „(...) Discuțiile ar trebuie să se centreze pe două idei esențiale: O prelungire ar mări 

șansele de ratificare a Acordului de retragere? Va solicita Marea Britanie o prelungire pentru 

că dorește mai mult timp pentru a redimensiona Declarația politică?” 

La 22 martie a.c., Consiliul European (articolul 50) a adoptat decizia referitoare la  prelungirea 

perioadei prevăzute la articolul 50 pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană;  aceasta nu 

determină modificarea în vreun fel a Acordului de retragere sau a Declarației politice, semnate în 

noiembrie 2018.  

Perioada de prelungire depinde de ratificarea sau nu a Acordului de retragere de către 

Parlamentul britanic. În situația în care, la 29 martie a.c., acordul va fi ratificat de către Camera 

Comunelor, Consiliul European convine asupra prelungirii termenului de retragere până la 22 mai 

2019. În situația în care acordul nu va fi ratificat, Consiliul convine asupra prelungirii termenului până 

EVENIMENTE RECENTE 

UE și statele membre continuă pregătirile pentru situația Brexit-ului fără acord.  22 mai 2019 

sau 12 aprilie 2019 sunt posibilele date până la care se poate prelungi termenul de retragere 

a Regatului Unit din Uniunea Europeană. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1758_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1758_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/22/brexit-european-council-adopts-decision-extending-the-period-under-article-50/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/22/brexit-european-council-adopts-decision-extending-the-period-under-article-50/
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la 12 aprilie 2019. În acestă ultimă situaţie, Regatul Unit va trebui să prezinte modalitatea clară în 

care se vor desfășura următoarele etape.  

Dacă Regatul Unit, în perioada 23-26 mai 2019, va fi încă stat membru al Uniunii Europene, va 

fi obligat să organizeze alegeri pentru Parlamentul European. 

În același timp, Consiliul a solicitat continuarea acțiunilor pentru pregătirea  retragerii cu sau fără 

acord a Regatului Unit. „Parlamentul European și Consiliul au aprobat aproape toate măsurile de 

urgență prevăzute  și lucrează la cele două măsuri care trebuie încă adoptate, și anume la vizele pe 

termen scurt și la bugetul UE pentru anul 2019.” – a afirmat Michel Barnier cu ocazia întrunirii 

Consiliului European (art. 50). 

La 19 martie a.c., Consiliul afaceri generale a adoptat o serie de acte legislative pentru 

eventualitatea unui Brexit fără acord, în scopul limitării daunelor aduse de această eventualitate în 

unor sectoare economice, cât și cetățenilor europeni și britanici. Măsurile sunt pe durată determinată, 

au domeniu limitat de aplicare și sunt adoptate unilateral de UE. Aceste acte sunt: 

- Regulamentul care va garanta drepturile în materie de securitate socială ale cetățenilor UE27 

care se află în Regatul Unit și pe cele ale resortisanților Regatului Unit aflați în UE27 care au beneficiat 

de dreptul la liberă circulație înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune; 

- Regulamentul privind Erasmus+, cu scopul de a garanta finalizarea studiilor de către tinerii 

care participă la acest program; 

- Regulamentul care asigură finanțarea până în 2020  a programelor PEACE și INTERREG VA 

dintre comitatele de graniță ale Irlandei și Irlandei de Nord; 

- Regulamentul care le va permite pescarilor și operatorilor din UE să primească compensații 

financiare din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru încetarea temporară a 

activităților lor în eventualitatea unei închideri bruște a apelor Regatului Unit pentru navele de pescuit 

ale UE; 

- Regulamentul care vizează asigurarea faptului că UE poate acorda navelor Regatului Unit 

acces la apele UE până la sfârșitul anului 2019, sub rezerva reciprocității; 

- măsurile pentru asigurarea conectivității aeriene și rutiere;  

- măsurile pentru adaptarea rețelelor europene de transport pentru a fi asigurată 

continuitatea investițiilor în infrastructură; 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1758_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1758_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/
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- modificarea Regulamentului privind exportul anumitor produse cu dublă utilizare, pentru a 

adăuga Regatul Unit pe lista țărilor terțe cu risc redus care fac obiectul autorizațiilor generale de export 

ale UE. 

Aceste acte vor intra în vigoare la o zi după publicare și vor începe să se aplice în ziua de după 

retragerea Regatului Unit, în eventualitatea unui Brexit fără acord. 

În situația în care toate statele membre UE se pregătesc pentru oricare dintre cele două scenarii 

posibile, prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat: 

 “(…) În contextul actual, este esențial să continuăm pregătirile interne, pentru a 

răspunde de o manieră adecvată oricărui scenariu care se va concretiza în perioada 

următoare. Protejarea drepturilor cetățenilor a reprezentat prioritatea Guvernului 

României pe întreaga durată a procesului Brexit. Am urmărit, pe tot parcursul acestor 

negocieri, să ne asigurăm că drepturile cetățenilor români care locuiesc în Marea 

Britanie vor fi respectate (…) În același timp, ne dorim ca toți cetățenii britanici din 

România să poată continua să locuiască, să muncească și să studieze în țară, fără a 

întâmpina dificultăți. Guvernul României va adopta un Memorandum care pune bazele 

modificărilor legislative necesare pentru a atinge acest deziderat(...) Aceste drepturi 

sunt garantate, respectând principiul reciprocității față de tratamentul aplicabil 

cetățenilor români de către Marea Britanie“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-viorica-dancila-la-inceputul-edintei-de-guvern1552997115


37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

coordonator 

Dr. Cristina Stroescu 

 

  Autori 

Mihaela Gidei 

Luiza Roibu 

Cristina Radulescu 

Ioana Cristina vida 

Dana Honciuc 

Andreea MIHAI 

 

  
 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

Surse de informare și foto: 
 
Președinția română 
Site-ul oficial al Uniunii Europene 
Parlamentul European 
Comisia Europeană 
Consiliul Uniunii Europene 

 

 

©DIRECŢIA PENTRU UE, 2019 

 

str. Izvor nr. 2-4, 
sect.5, București 

Tel: 021 414 21 51 
Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 
Publicația electronică, înființată în anul 2007, 

poate fi accesată aici. 

 
 

https://www.romania2019.eu/
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags

