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VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ 

Consolidarea Codului de bune practici privind dezinformarea 
 
 

Comisia Europeană a emis orientări cu privire la 

consolidarea Codului de bune practici privind 

dezinformarea1. 
  

Acestea prevăd un angajament mai puternic din 

partea semnatarilor, adaptat circumstanțelor specifice, 

o participare sporită, un cadru solid de monitorizare, 

instrumente și măsuri mai eficiente pentru a semnala 

dezinformarea. 
 

Mihaela Gîdei  
 

SĂNĂTATE 

Summitul mondial privind sănătatea 
 
 

La 21 mai 2021, la Roma, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen2, și prim-ministrul Italiei, Mario 
Draghi, în calitate de președinte al G20, au găzduit Summitul mondial privind sănătatea cu obiectivul de a pune capăt 
mai rapid, peste tot în lume, crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a asigura o pregătire mai bună în 
cazul unor pandemii viitoare.  
 

A fost adoptată „Declarația de la Roma” care cuprinde 16 linii directoare prin care liderii au stabilit principiile 

și angajamentele pentru următoarea perioadă. Acestea servesc drept orientare voluntară pentru acțiunile actuale și 

viitoare în domeniul   
sănătății globale, pentru 

a sprijini finanțarea, 

crearea și menținerea 

unor sisteme de 

sănătate eficiente și a 

unui acces universal la 

servicii de sănătate, 

pentru a îmbunătăți 

pregătirea, avertizarea 

timpurie, prevenirea, 

detectarea, răspunsul 

coordonat, 

precum și rezistența și recuperarea în fața pandemiei actuale și a viitoarelor potențiale urgențe de sănătate publică. 
 

Mihaela Gîdei  
 
 
 
 
 

 
1 Codul de bune practici a fost instituit în octombrie 2018. 
 
2 A se vedea discursul inaugural al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Summitul mondial în domeniul sănătății.  
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COEZIUNE ȘI REFORME 

Modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București 
 

Comisia Europeană a aprobat o investiție de 216 milioane 

euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de 

transport al energiei termice din București.  

Va fi instalat un nou sistem de detectare a scurgerilor. 

Proiectul va asigura un sistem de transport al energiei termice 

durabil și accesibil din punctul de vedere al prețului, sporind 

eficiența energetică a rețelei pentru o mai bună calitate a vieții 

locuitorilor și a aerului datorită unei reduceri substanțiale a 

cantității de gaze care urmează să fie arse. Acest lucru va 

contribui la atingerea obiectivului României de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu obiectivele 
 
Pactului ecologic european. 
 

Mihaela Gîdei  
 

EUROSTAT 

Locuințele în Uniunea Europeană 
 
 

Conform Eurostat, în 2019, 46 % din populația UE locuia în apartamente, în timp ce puțin peste o treime (35 
%) din populație locuia în case individuale și aproape o cincime (19 %) locuia în case tip duplex sau terasate.  
 

Apartamentele au fost cel mai frecvent tip de 

reședință în 14 state membre, în special în Letonia 

(unde 66 % dintre persoane locuiau în apartamente), 

Spania (65 %) și Estonia (61 %).  

Statele membre cu cea mai mică parte din 

populația lor rezidentă în apartamente au fost Irlanda 

(8 %) și Țările de Jos (21 %).  

În schimb, mai mult de două treimi din 

populație locuia în case individuale în Croația (68 %), 

urmată de Slovenia (66 %), Ungaria și România 

(ambele 65 %) și Danemarca (54 %).  

În 2019, șapte din zece (70 %) persoane din UE 

locuiau într-o casă sau apartament pe care le dețineau.  

În 2019 existau mai mulți proprietari decât 

chiriași în toate statele membre ale UE. Cele mai mari 

cote de proprietari au fost observate în România (96 

%), Ungaria (92 %), Slovacia (91 %) și Lituania (90 %). 

Cele mai mici cote ale reședințelor ocupate de proprietari au fost în 

Germania (51 %) și Austria (55 %). 
 

Mihaela Gîdei 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
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Proiecții privind demografia – creștere în zona urbană, declin în spațiul rural 
 
 

Conform Eurostat, între 2019 și 2050, se preconizează că populația din zona urbană totală va crește în 15 
state membre ale UE, variind de la + 2,3 % în Croația la + 35,4 % în Malta.  
 

Alături de Malta, Irlanda și Suedia se preconizează, de asemenea, că 

vor înregistra creșteri de peste 20 % în totalul populației din zona urbană (+ 

29,2 % și, respectiv, + 25,1 %). 
 

În schimb, se preconizează că populația din zona urbană va scădea în 

nouă state membre ale UE: Bulgaria (-1,4 %), Portugalia (-1,6 %), Ungaria (-1,7 

%), Lituania (-2,7 %), Italia (-3,1 %), România (-8,6 %), Polonia (-10,3 %), Grecia 

(-16,7 %) și Letonia (-17,7 %). 
 

În aceeași perioadă, se preconizează că populația din zona rurală va crește în doar patru state membre ale 
UE: Irlanda (+ 24,5 %), Suedia (+ 10,9 %), Danemarca (+ 1,2 %) și Belgia (+ 1,0 %). 

 

La celălalt capăt al scalei, se preconizează că 20 de state membre vor înregistra scăderi ale populației din zona 

rurală în ansamblu, de la -43,5 % în Lituania până la -0,6 % în Austria. Se preconizează, de asemenea, scăderi 

semnificative de peste 20 % în Letonia (-37,6 %), precum și Bulgaria (-26,8 %), România (-25,0 %) și Croația (-23,3 %). 
 

Mihaela Gîdei  
 
 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Audieri publice 
 
 

21 mai a.c.  
 

Membrii Comisiei pentru 

afaceri constituționale au discutat 

despre modalitățile de îmbunătățire 

a normelor care reglementează 

înființarea, înregistrarea, campania 

electorală și finanțarea partidelor și 

fundațiilor politice europene, inclusiv 

despre aspecte legate de viitorul 

raport privind aplicarea 

Regulamentului nr. 1141/20144. 
 
 
 
26 mai a.c. 
 

Membrii Comisiei speciale pentru inteligența artificială în era digitală, ai Comisiei pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale și ai Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen au discutat despre adaptarea la 

digitalizare a pieței forței de muncă, ce poate conduce la crearea unor noi locuri de muncă, dar și în legătură cu 

schimbările create de inteligența artificială la locul de muncă5. 
 
 
 
 
 
 
4 Vizionarea audierii se poate face aici.  
5 Vizionarea audierii se poate face aici. Alte documente de interes pot fi consultate aici. 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-constitutional-affairs_20210525-1645-COMMITTEE-AFCO_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/aida-empl_20210525-0900-COMMITTEE-AIDA-EMPL_vd
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202105/AIDA


Membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare și 

ai Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

au dezbătut problematica finanțării durabile6. Discuțiile au avut în 

vedere adoptarea, la 21 aprilie a.c., a pachetului de măsuri menite 

se redirecționeze investițiile către activități economice durabile.  
 

 

27 mai a.c. 
 

Membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, ai Comisiei pentru industrie, cercetare 

și energie și ai Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 

rurală au dezbătut cu experți și cu reprezentanți ai Comisiei 

Europene acțiunile necesare propuse în 2020 pentru 

combaterea emisiilor de metan7. 
  

Membri ai Comisiei pentru libertăți civile, justitție și 

afaceri interne au discutat despre viitoarea legislație digitală 

a UE din perspectiva drepturilor fundamentale și a 

democrației. Audierea a fost structurată în 3 mese rotunde, 

care au avut în vedere Actul privind piețele digitale, Actul 

privind serviciile digitale și Actul privind guvernanța datelor8. 
 

Ioana Cristina Vida  
 
 
 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Discuții privind integrarea drepturilor copiilor în legislația UE 
 
 

Comisia juridică a organizat, la 26 mai a.c., un atelier de lucru pentru a se analiza posibilitatea participării 
copiilor la procesul decizional al UE.  
 

Discuțiile au avut în vedere explorarea posibilității de a include în normele și orientările existente privind 

evaluarea impactului pentru propuneri legislative noi și revizuite un test privind „drepturile copilului”, luând în 

considerare că legislația UE influențează viața și bunăstarea celor mai tineri cetățeni europeni9. 
 

Ioana Cristina Vida   

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 

Negocieri privind viitorul politicii agricole comune – Consiliul agricultură și pescuit 
  

26 mai 2021  
 

În cadrul reuniunii, miniștrii au analizat stadiul negocierilor interinstituționale privind pachetul de reformă10 al 
Politicii agricole comune (PAC) post 2020.  

 
6 Vizionarea audierii se poate face aici. 
7 Vizionarea audierii se poate face aici. 
8 Vizionarea audierii se poate face aici. Alte documente de interes pot fi consultate aici. 
9 Vizionarea lucrărilor atelierului se poate face aici. 
10 Pachetul de reformă PAC post 2020 conține trei propuneri legislative: un regulament privind planurile strategice în domeniul PAC (în care sunt 
abordate plățile directe, măsurile de piață și dezvoltarea rurală); un regulament privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC; modificarea 
regulamentului privind organizarea comună a piețelor. 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/envi-econ_20210526-1645-COMMITTEE-ENVI-ECON_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210527-0900-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/meetings/webstreaming
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0393
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=legissum:0302_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=legissum:0302_1


Miniștrii au fost informați cu privire la rezultatul negocierilor și au convenit cu privire la abordarea pe care 

președinția portugheză a Consiliului UE ar trebui să o adopte în continuare. Miniștrii au aprobat concluziile Consiliului 

privind prioritățile UE pentru Summitul privind sistemele alimentare al ONU, care va avea loc la New York , în 

septembrie 2021. 
 

De asemenea, miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la studiul elaborat de către Comisia 

Europeană cu privire la opțiunile de actualizare a legislației UE existente, referitoare la producerea și punerea la 

dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor și referitor la studiul Comisiei Europene privind statutul 

noilor tehnici genomice. 
 

Andreea Mihai  
 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
 

Impactul politicilor monetare și fiscale și redresarea economică în UE – Reuniunea 
Consiliului afaceri economice și monetare 
 
 

21 - 22 mai 2021  
 

Miniștrii de economie și finanțe din statele membre ale Uniunii s-au reunit în configurație informală la Lisabona 
pentru a discuta despre impactul comun al politicilor monetare și fiscale ale UE în perioada actuală de redresare 
economică din criza generată de pandemia de Covid-19. 
 

Miniștrii europeni au luat în considerare o posibilă redresare pe baze ecologice a economiei UE, respectiv o 

ajustare a cadrului de impozitare aplicabil companiilor, care să țină cont de prioritățile actuale din domeniul protecției 

mediului. Miniștrii au convenit că redresarea economică trebuie să se bazeze pe investiții, promovate prin planurile 

naționale de redresare și reziliență, și pe efectuarea reformelor structurale necesare pentru tranzițiile ecologice și 

digitale. Totodată, miniștrii au convenit că este important ca statele membre să ratifice decizia Consiliului privind 

resursele proprii ale UE, pentru ca Uniunea Europeană să poată accesa instrumentele financiare menite să susţină 

Mecanismul european de redresare și rezilienţă. 
 

Filip Clem  
 

EUROGRUPUL 

Reuniunea miniștrilor de finanțe din statele zonei euro 
 
 

21 mai 2021  
 

În cadrul reuniunii lunare a Eurogrupului s-a discutat despre evoluțiile macroeconomice și fiscale recente din 

zona euro și s-a analizat funcționarea mecanismelor de ajustare macroeconomică ale UE.  
 

Cu ocazia reuniunii miniștrilor din statele zonei euro, președintele Consiliului de supraveghere al BCE și 

președintele Comitetului unic de rezoluție au a prezentat rapoartele periodice despre uniunea bancară. De asemenea, 

miniștrii au adoptat și programul de lucru al Eurogrupului pentru a doua jumătate a anului 2021. 
 

Filip Clem 
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https://www.consilium.europa.eu/media/49696/written-statement-by-sb-chair-for-eurogroup-hearing.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49695/srb_bi-annual-reporting-note-may-2021.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/banking-union/
https://www.consilium.europa.eu/media/49739/eg-20210521-eg-work-programme.pdf


CONSILIUL EUROPEAN 
 

Reuniunea extraordinară a Consiliului European 
  

La 24 și 25 mai, liderii UE s-au reunit la 

Bruxelles pentru a condamna activitățile ilegale, 

provocatoare și perturbatoare rusești împotriva UE, a 

statelor sale membre și a altor părți. 
 
 

Astfel, Consiliul European a condamnat și 

aterizarea forțată la Minsk a unui zbor Ryanair, care a 

pus în pericol siguranța aviației, precum și reținerea de 

către autoritățile din Belarus a jurnalistului Raman 

Pratasevici și a Sofiei Sapega.  
 

De asemenea, Consiliul European a salutat 

intrarea în vigoare, la 1 mai 2021, a Acordului comercial 

și de cooperare între UE și Regatul Unit al Marii Britanii 

și al Irlandei de Nord. Totodată, liderii 

  
au condamnat răpirea președintelui și prim-ministrului 

statului Mali și au solicitat eliberarea lor neîntârziată. 

În ceea ce privește pandemia de COVID-19, liderii UE au 

salutat acordul la care s-a ajuns cu privire la certificatul 

verde digital UE privind COVID și au reafirmat că se 

impune un răspuns cuprinzător la nivel mondial la 

COVID-19. 
 

Totodată, liderii UE au salutat acordul la care 

au ajuns Consiliul și Parlamentul cu privire la 

propunerea de lege europeană a climei și 

angajamentul reînnoit al Statelor Unite față de Acordul 

de la Paris. Cu acest prilej, Consiliul a adoptat concluzii. 
 

Marina Clopotaru 
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