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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Mediu, afaceri maritime și pescuit  

O strategie pentru viitor privind perturbatorii endocrini1 care 

protejează cetățenii UE și mediul 

Comisia a adoptat, în data de 7 noiembrie 2018, o comunicare2 prin 
care își confirmă angajamentul de a proteja cetățenii și mediul împotriva 
substanțelor chimice periculoase.  

Comunicarea prezintă modul în care Comisia intenționează să se 
asigure că abordarea UE rămâne cea mai modernă și mai adecvată scopului 
din întreaga lume. 

Abordarea strategică a UE în ceea ce privește perturbatorii endocrini 
va continua să se bazeze ferm pe știință și pe aplicarea principiului 
precauției. 

                                                 
1 Perturbatorii endocrini sunt substanțe chimice care modifică funcționarea sistemului 
hormonal și, prin urmare, afectează negativ sănătatea oamenilor și a animalelor. 
Preocupările legate de perturbatorii endocrini s-au accentuat după 1990. În urma adoptării, 
în 1998, de către Parlamentul European, a unei rezoluții privind perturbatorii endocrini, 
Comisia a adoptat, în decembrie 1999, Strategia comunitară privind perturbatorii endocrini, 
care a fost dezvoltată ulterior prin acțiuni în domeniile cercetării, reglementării și cooperării 
internaționale. 
2 COM(2018)734 

Acesta are ca scop: 

 reducerea la minimum a expunerii globale la perturbatorii 
endocrini, acordând o atenție deosebită perioadelor importante ale vieții, 
cum ar fi sarcina și pubertatea; 

 accelerarea dezvoltării unei baze de cercetare aprofundate 
pentru un proces decizional eficace și orientat spre viitor, în 
contextul Orizont Europa, pornind de la cercetarea existentă și acordând o 
atenție deosebită domeniilor în care există lacune de cunoștințe;  

 promovarea unui dialog activ care să permită tuturor părților 
interesate să fie auzite și să colaboreze. În acest context, Comisia va 
organiza anual un forum privind perturbatorii endocrini și își va intensifica 
sprijinul acordat organizațiilor internaționale.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999DC0706
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-734-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
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Comisia prezintă posibilitățile de pescuit în Oceanul Atlantic 

și în Marea Nordului pentru anul 2019 

Înaintea reuniunii din luna decembrie a.c. a Consiliului pentru 
pescuit, în cadrul căruia statele membre urmează să aprobe cotele pentru 
anul viitor, Comisia a prezentat o propunere privind posibilitățile de pescuit 
în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului pentru 2019. 

Comisia Europeană propune 89 de stocuri: pentru 62 de stocuri - 
creșterea sau menținerea cotelor la nivelurile din 2018; pentru 22 de stocuri 
- reducerea cotelor și pentru 5 stocuri, noi cote reduse ale capturilor 
accidentale, pentru scăderea presiunii activităților de pescuit. Posibilitățile 
de pescuit, sau capturile totale admise (TAC), sunt cote stabilite pentru 
majoritatea stocurilor comerciale de pește. Rolul lor este de a menține 
sănătatea stocurilor, permițând totodată industriei pescuitului să profite de 

cea mai mare cantitate posibilă de pește. Întrucât dimensiunea unor 
importante stocuri de pește este în creștere – în special a stocurilor de 
langustină din Skagerrak/Kattegat, a celor de merluciu din zonele nordice și 
de stavrid din zonele sudice – crește și profitabilitatea sectorului pescuitului, 
estimată la 1,4 miliarde EUR în 2018. 

Pentru a pune capăt practicii risipitoare de aruncare a capturilor 
nedorite înapoi în mare, începând cu 1 ianuarie 2019, obligația de debarcare 
se va aplica în întregime tuturor flotelor de pescuit ale UE. Adică toate 
capturile de specii comerciale reglementate aduse la bord (inclusiv capturile 
accidentale) urmează să fie debarcate și scăzute din cotele respective ale 
fiecărui stat membru. În prezenta propunere, Comisia a scăzut deja, din 
capturile recomandate, cantitățile corespunzătoare scutirilor convenite de la 
obligația de debarcare. 

 

Inițiativa cetățenească europeană 

Inițiativa intitulată „Etichetarea obligatorie a produselor 

alimentare - nevegetarian / vegetarian / vegan”3 

Comisia Europeană a decis înregistrarea unei inițiative cetățenești 
europene intitulată „Etichetarea obligatorie a produselor alimentare - 
nevegetarian / vegetarian / vegan”, prin care se solicită propunerea unor 
etichete ilustrate obligatorii pe toate produsele alimentare, indicând tipul 
produsului.  

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativa privește doar admisibilitatea 
juridică a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul său în această etapă. 

Dacă după 1 an se vor aduna 1 milion de declarații de susținere a 
inițiativei, din cel puțin 7 state membre diferite, Comisia va avea la dispoziție 

                                                 
3 Textul integral al inițiativei cetățenești europene propuse 

3 luni pentru a lua o decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în 
ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia. 

 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de 
Tratatul de la Lisabona, în aprilie 2012, o dată cu intrarea în 
vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească 
europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat, fiind 
lansate, ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la 
stabilirea agendei de lucru.  

În 2017, în discursul președintelui Juncker privind starea 
Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă 
pentru inițiativa cetățenească europeană, pentru a o face și mai 
accesibilă. 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000007
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm
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Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna noiembrie 

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică 

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, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura 
aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

1. Buget și resurse umane  

O scrisoare de punere în întârziere - Comisia solicită Belgiei să își pună taxele vamale la dispoziția bugetului UE. 

2. Concurență  

Închiderea unei procedure - Comisia închide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului privind onorariile pentru servicii de 
asistență juridică extrajudiciară. 

3. Piața unică digitală 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene - Comisia trimite Portugalia în fața Curții de Justiție în privința directivei privind serviciul universal.  

Un aviz motivat - Comisia îndeamnă Slovacia să asigure aplicarea corespunzătoare a Regulamentului eIDAS privind semnătura electronică. 

Scrisori de punere în întârziere - Comisia solicită Croației și Țărilor de Jos să respecte normele UE privind spectrul de frecvențe radio. 

4. Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

O scrisoare de punere în întârziere - Comisia pune sub semnul întrebării tratamentul diferențiat al lucrătorilor din UE în ceea ce privește accesul la 
alocațiile pentru locuințe în Regatul Unit. 

5. Energie 

Scrisori de punere în întârziere 

Eficiența energetică - Comisia solicită unui număr de 7 state membre să transpună în mod corect normele UE. Comisia a 
decis să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, României, Slovaciei și Spaniei deoarece 
aceste țări au transpus sau au pus în aplicare în mod incorect anumite cerințe ale Directivei privind eficiența energetică 
(Directiva 2012/27/UE). Directiva instituie un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul UE, 
cu scopul de a asigura atingerea obiectivul UE de 20% în materie de eficiență energetică până în 2020 și de a pregăti terenul 
pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după această dată. Statele membre în cauză au la dispoziție 2 luni pentru a 
răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32012L0027
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6. Mediu 

Avize motivate 

Comisia solicită Greciei și Irlandei să pună în aplicare totalitatea normelor UE privind accesul și împărțirea beneficiilor. 

Comisia solicită Irlandei să finalizeze desemnarea ariilor de conservare. 

Comisia îndeamnă Spania să respecte normele UE privind gestionarea deșeurilor. 

Scrisori de punere în întârziere- Comisia solicită Belgiei să respecte legislația UE privind calitatea aerului și îndeamnă Bulgaria și Republica Cehă să alinieze 
legislația națională la Directiva privind calitatea aerului. 

7. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 

Suspendarea unor sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - Comisia suspendă trimiterea Spaniei în fața Curții de Justiție privind Directiva privind 
piețele instrumentelor financiare (MiFID II) și  privind supravegherea prudențială a băncilor și a firmelor de investiții. 

8. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Avize motivate 

Servicii - Comisia solicită Germaniei să deschidă complet piața serviciilor de testare a autovehiculelor. 

Achiziții publice - Comisia solicită Portugaliei să respecte normele UE în materie de achiziții publice. 

Scrisori de punere în întârziere 

Achiziții publice  - Comisia solicită Austriei să respecte normele UE privind căile de atac în Landul Austria Inferioară.  

Comisia solicită Letoniei să respecte normele UE în materie de achiziții publice. 

Libera circulație a serviciilor - Comisia îndeamnă Danemarca să elimine obligațiile restrictive pentru persoanele fizice străine care desfășoară activități 
independente. 

Calificări profesionale - Comisia solicită Greciei să își modifice practicile în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale. 

9. Justiție, consumatori și egalitate de gen 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene - Comisia decide să trimită Luxemburgul în fața Curții de Justiție pentru netranspunerea în totalitate a 
normelor UE în materie de combatere a spălării banilor 
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Avize motivate 

Comisia trimite avize motivate Irlandei, României și Sloveniei pentru a le îndemna să pună în aplicare în mod 
corespunzător Directiva UE privind drepturile victimelor (Directiva 2012/29/UE). Directiva oferă victimelor 
infracțiunilor drepturi clare de a avea acces la informații, de a participa la procedurile penale și de a beneficia de 
sprijin și de protecție adaptată nevoilor lor. De asemenea, Directiva garantează că victimele vulnerabile - cum ar fi 
copiii, victimele violurilor sau cele cu handicap - sunt identificate, astfel încât să poată beneficia de protecție 
suplimentară în cursul procedurilor penale. Normele UE se aplică tuturor victimelor infracțiunilor din UE, indiferent de 
naționalitatea acestora. Directiva privind drepturile victimelor trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 
16 noiembrie 2015. Irlanda a pus în aplicare dispozițiile directivei, însă analiza Comisiei arată că acestea nu sunt 
complete. România și Slovenia au notificat doar o punere în aplicare parțială a normelor. Prin urmare, Comisia solicită 
autorităților irlandeze, române și slovene să ia măsuri și le trimite avize motivate. Dacă autoritățile irlandeze, române 
și slovene nu iau măsuri în termen de 2 luni, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE. 

Comisia solicită Irlandei și Spaniei să pună în aplicare noile norme privind pachetele de servicii de călătorie. 

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere - Comisia solicită Estoniei și Danemarcei să transpună integral cea de a 4-a Directivă privind 
combaterea spălării banilor 

Scrisori de punere în întârziere 

Comisia solicită Finlandei să pună în aplicare în mod corect Directiva privind drepturile consumatorilor. 

Comisia solicită Irlandei să pună în aplicare legislația care stă la baza Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare. 

Comisia îndeamnă Suedia să pună corect în aplicare normele UE privind practicile comerciale neloiale. 

10. Afaceri maritime și pescuit 

Un aviz motivatv - Comisia solicită Regatului Unit să instituie un sistem funcțional de gestionare a organizațiilor de producători. 

11. Migrație, afaceri interne și cetățenie 

Avize motivate 

Comisia solicită Bulgariei și României să pună integral în aplicare legislația UE privind blocarea temporară (înghețarea) și 
confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunilor săvârșite în UE (Directiva 2014/42/UE). Directiva instituie norme minime 
privind înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare și privind confiscarea bunurilor în materie penală. 
Datorită reglementărilor UE în vigoare, autoritățile naționale pot să confiște și să recupereze cu mai multă ușurință produsele și 
instrumentele provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE. Potrivit legislației UE, „produse” înseamnă orice avantaje economice 
obținute direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, iar „instrumentele” sunt orice bunuri utilizate sau destinate a fi utilizate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3045_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0042
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pentru comiterea unei infracțiuni. Înghețarea și confiscarea bunurilor dobândite în urma comiterii unei infracțiuni îi privează pe infractori de activele dobândite 
ilegal. Acesta este un mijloc esențial de combatere a criminalității (organizate) și, totodată, o modalitate de a împiedica spălarea și reinvestirea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni în activități comerciale licite sau ilicite. Statele membre ar fi trebuit să transpună directiva în legislația lor națională până la 
4 octombrie 2015. Cu toate acestea, Bulgaria și România nu au comunicat Comisiei nici o măsură națională de transpunere. Prin urmare, Comisia Europeană a 
decis să trimită un aviz motivat autorităților naționale ale acestor țări. Bulgaria și România au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate 
decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la această chestiune.  

O scrisoare de punere în întârziere 

Migrație - Comisia solicită Bulgariei să respecte normele UE în materie de azil. 

12. Mobilitate și transporturi 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene - Comisia trimite Bulgariei în fața Curții de Justiție pentru netranspunerea și nerespectarea normelor UE 
privind siguranța feroviară. 

Alocarea sloturilor orare pe aeroporturi -  Comisia solicită Curții să amendeze Portugalia pentru nerespectarea hotărârii anterioare a Curții. 

Avize motivate 

Siguranță rutieră - Comisia solicită Bulgariei, Ciprului și Danemarcei să transpună integral normele UE privind inspecția tehnică. 

Scrisori de punere în întârziere 

Comisia solicită Bulgariei să asigure aplicarea normelor UE privind tarifele de aeroport. 

Transport rutier - Comisia invită Austria, Germania, Italia, Lituania, Luxemburg și Țările de Jos să pună în aplicare norme privind serviciile de informații 
referitoare la locuri de parcare sigure și securizate. 

13. Impozitare și uniune vamală 

Avize motivate  

Paradise Papers -  Comisia monitorizează reducerile fiscale ilegale pentru iahturi și aeronave. 

Scrisori de punere în întârziere 

Fiscalitate - Comisia solicită Belgiei să își modifice legislația privind accizele la tutun și  să pună în aplicare hotărârea Curții de Justiție privind evaluarea 
veniturilor obținute din închirierea bunurilor imobile. 

Totodată, Comisia solicită Bulgariei să transpună în mod corect noile norme de transparență pentru schimbul de informații și Italiei să își alinieze normele 
privind prețul carburanților din regiunea Lombardia cu legislația UE 
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Comisia solicită României să pună capăt mecanismului de plată defalcată a TVA. De la 1 ianuarie 2018, România 
aplică acest mecanism alternativ de colectare a TVA în care TVA-ul este plătit într-un cont blocat separat, ceea ce crează o 
sarcină administrativă majoră pentru întreprinderile oneste care își desfășoară activitatea în această țară. Această 
dispoziție este obligatorie pentru anumite întreprinderi, care trebuie să deschidă un cont bancar de TVA blocat separat. 
Clienții lor trebuie să împartă plata facturii, achitând TVA separat în contul de TVA al furnizorului. Contribuabilul poate 
utiliza suma colectată în contul special de TVA exclusiv pentru plata TVA către trezorerie și către furnizorii săi. Măsurile 
contravin atât normelor UE în materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), cât și libertății de a presta servicii 
(articolul 56 din TFUE). Scrisoarea de punere în întârziere urmează unei comunicări adoptate de către Comisie, prin care se 
respinge o cerere din partea României de derogare de la normele UE în acest domeniu, din cauza preocupărilor legate de 
principiul proporționalității și de compatibilitatea cu tratatul. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele 2 luni, 
Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române. 

 

Afaceri economice și financiare  

Previziunile economice din toamna anului 20184: creștere 

susținută, dar mai puțin dinamică, pe fondul unui grad ridicat 

de incertitudine 

Se preconizează că în zona euro creșterea se va diminua, de la 
nivelul de 2,4% atins în 2017, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, la 2,1% în 
2018, urmând ca ulterior să se tempereze și mai mult, ajungând la 1,9% în 
2019 și la 1,7% în 2020. Aceeași tendință este așteptată și pentru UE-27, 
creșterea fiind estimată la 2,2% în 2018, 2,0% în 2019 și 1,9% în 2020. 

Situația internațională excepțional de favorabilă de anul trecut a 
contribuit la susținerea unei activității economice puternice și a investițiilor 
în UE și în zona euro. În ciuda unui mediu mai incert, se preconizează că 
toate statele membre vor continua să înregistreze creștere economică, deși 
într-un ritm mai lent, datorită forței consumului și investițiilor interne. În 
absența unor șocuri majore, Europa ar trebui să poată susține o creștere 

                                                 
4 Documentul complet: Previziunile economice din toamna anului 2018 
 

economică peste potențial, crearea intensă de locuri de muncă și scăderea 
șomajului. Acest scenariu de referință este însă supus unui număr din ce în 
ce mai mare de riscuri de deteriorare interconectate. 

Creșterea gradului de incertitudine la nivel mondial, tensiunile 
comerciale internaționale și creșterea prețurilor petrolului vor avea un efect 
de frânare a creșterii în Europa. Acest efect ar putea fi amplificat și de 
perspectiva unei încetiniri a tendințelor pozitive de pe piața muncii și a 
constrângerilor tot mai puternice la nivelul ofertei într-o serie de state 
membre, după mai mulți ani de creștere robustă a ocupării forței de muncă. 

Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se 
îmbunătățească în prima jumătate a anului 2018, creșterea ocupării forței 
de muncă rămânând constantă, chiar și în condițiile diminuării creșterii 
economice. 

Se preconizează că inflația globală va rămâne moderată pe parcursul 
perioadei de prognoză. În zona euro, se estimează că inflația va atinge 1,8% 
în 2018 și 2019 și că va scădea la 1,6 % în 2020. 

Previziunile sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine și de 
multiple riscuri interconectate de evoluție negativă. Materializarea oricăruia 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en
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dintre aceste riscuri le poate amplifica pe celelalte și le poate intensifica 
efectul. 

Situația de supraîncălzire din SUA, alimentată de stimulente 
bugetare prociclice, ar putea duce la o creștere a ratelor dobânzilor mai 
rapidă decât se preconizase, care ar avea numeroase efecte negative în 
afara SUA, în special pe piețele emergente, care sunt vulnerabile la 
modificările fluxurilor de capital și expuse în ceea ce privește datoria 
exprimată în dolari americani. Această stare de fapt ar putea exacerba 
tensiunile de pe piețele financiare. UE ar putea avea și ea de suferit, date 
fiind legăturile sale comerciale puternice și expunerea băncilor. 

Creșterea preconizată a deficitului de cont curent al SUA ar putea să 
creeze noi tensiuni comerciale cu China. Astfel, ar putea crește riscul unei 
ajustări dezordonate în China, având în vedere nivelul datoriilor 
întreprinderilor și fragilitatea financiară a acestora. Orice creștere a 
tensiunilor comerciale ar afecta UE și prin efectul asupra încrederii și 
investițiilor, și prin integrarea sa puternică în lanțurile valorice globale. 

În UE, îndoielile cu privire la calitatea și sustenabilitatea finanțelor 
publice din statele membre cu datorii mari ar putea să se răsfrângă asupra 

sectoarelor bancare naționale, generând preocupări legate de stabilitatea 
financiară și afectând activitatea economică.  

În cele din urmă, persistă riscurile legate de rezultatul negocierilor 
privind Brexit. 

Creșterea economică a României se va 
diminua în perioada următoare, pe măsură ce 
creșterea consumului privat va încetini și 
balanța negativă a exporturilor nete va crește. 
Produsul intern brut (PIB) este așteptat să 
crească moderat în anii următori, estimările 
Comisiei Europene fiind de 3,6% pentru 2018, 
de 3,8% în 2019 și de 3,6% în 2020. 

 

Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri  

Alianța Africa-Europa: stimularea investițiilor în energie 

durabilă în Africa 

O nouă inițiativă care instituie o platformă la nivel înalt reunește 
actori-cheie în domeniul energiei durabile din sectorul public și privat, atât 
din Europa, cât și din Africa. 

În cadrul Forumului pentru investiții în Africa, de la Johannesburg, 7-
9 noiembrie 2018, organizat de Banca Africană de Dezvoltare, Uniunea 
Europeană și Uniunea Africană a fost lansată platforma la nivel înalt UE-
Africa privind investițiile în energia durabilă în Africa.  

 

 

Platforma la nivel înalt reunește operatori publici, privați și financiari, 
precum și reprezentanți ai mediului universitar din Africa și Europa. Aceștia 
vor examina provocările și interesele strategice care ar putea accelera 
impactul, în special în ceea ce privește creșterea durabilă și crearea de locuri 
de muncă. Platforma își propune să atragă și să stimuleze investițiile private 
responsabile și sustenabile în sectorul energiei durabile în Africa. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_081018_ro_en.pdf
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Ajutoare de stat 

Ajutorul incompatibil acordat societății Complexul Energetic 

Hunedoara 

Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie 
Societatea „Complexul Energetic Hunedoara”5 a primit din partea României 
un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 milioane EUR, 
prin 4 împrumuturi finanțate din fonduri publice. În prezent, România 
trebuie să recupereze ajutorul oferit ilegal și dobânzile aferente. 

La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind 
ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane 
EUR (167 milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara. Societatea 
se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013. În contextul 
respectivei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare 
menit să asigure viabilitatea viitoare a Complexului Energetic Hunedoara, în 
eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze 
ajutorul pentru salvare în termen de 6 luni. 

Ca urmare a nerambursării ajutorului pentru salvare de către 
Complexul Energetic Hunedoara și în absența unui plan de restructurare 
credibil, sau a unor măsuri efective în direcția lichidării societății, în martie 
2018, Comisia a deschis o investigație aprofundată. 

În cursul investigației, Comisia a examinat conformitatea cu normele 
UE privind ajutoarele de stat a celor 5 împrumuturi finanțate sau sprijinite 
din fonduri publice acordate societății Complexul Energetic Hunedoara. 
Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 
milioane EUR (337 milioane RON). 

                                                 
5 Complexul Energetic Hunedoara este un producător de energie electrică și termică din 
România, deținut de stat, care exploatează două centrale electrice (la Deva și la Paroșeni) și 
4 mine de huilă, pentru alimentarea centralelor sale electrice, toate provenind de la 
întreprinderi de stat aflate în faliment (Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva, și, 
ulterior, Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani).  
 

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, 
intervențiile statului în întreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor 
de stat atunci când sunt efectuate în condiții pe care le-ar fi acceptat, într-o 
situație similară, un investitor privat care operează în condiții de piață 
(principiul investitorului în economia de piață). 

Comisia a constatat că, în cazul de față, nici un operator economic 
privat în economia de piață nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul 
dintre cele 5 împrumuturi acordate Complexului Energetic Hunedoara, 
având în vedere deteriorarea situației financiare a societății începând din 
2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România 
au conferit Complexului Energetic Hunedoara un avantaj economic 
necuvenit față de concurenții săi și, prin urmare, constituie ajutor de stat în 
sensul normelor UE. 

Ulterior, Comisia a examinat dacă aceste măsuri puteau fi 
considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. 
Având în vedere că societatea din Hunedoara îndeplinea condițiile pentru 
declanșarea procedurii de insolvență, Comisia a evaluat diferitele măsuri în 
lumina Orientărilor sale privind ajutorul pentru salvare și restructurare. 
Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în 
sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții 
specifice și impun, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul 
unui plan de restructurare solid, să contribuie la costurile aferente 
restructurării sale și ca orice eventuale denaturări ale concurenței să fie 
limitate. 

Comisia a constatat că planul de restructurare prezentat de România 
în octombrie 2015, și modificat în ianuarie 2016, nu asigura viabilitatea pe 
termen lung a complexului fără continuarea ajutorului de stat și că, în orice 
caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere. 

În plus, Comisia a concluzionat că această societate nu a avut nici o 
contribuție proprie notabilă la costurile de restructurare și că România nu a 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4820_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4820_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1801_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm
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propus nici o măsură pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței 
rezultate ca urmare a acordării unui sprijin semnificativ din partea statului. 

Comisia a concluzionat că 4 dintre cele 5 împrumuturi, în valoare 
totală de aproximativ 60 milioane EUR, plus dobânzile aferente, sunt 
incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat și România trebuie să 
le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat 
înainte de aderarea României la UE și, prin urmare, nu este necesar să fie 
recuperat. 

 Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de 
principiu, recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în 
scopul de a se elimina denaturarea concurenței creată de ajutor. Normele 
UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea 

nu are drept scop penalizarea întreprinderii în cauză, ci pur și simplu 
restabilirea egalității de tratament cu alte întreprinderi. 

Comisia a primit asigurări din partea României că, în ipoteza că 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara intră în lichidare și activele sale 
sunt vândute, legislația națională va cuprinde dispoziții pentru evitarea 
întreruperii bruște a furnizării de energie electrică și termică în regiunea 
deservită de centralele electrice ale complexului.  

În acest context, România poate să adopte măsuri adecvate și 
proporționale pentru a evita orice întrerupere bruscă a serviciilor furnizate. 
Prin urmare, decizia nu aduce atingere adoptării în viitor a unor astfel de 
măsuri. 

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 În data de 6 noiembrie a.c., la Montreal – Canada, a avut loc reuniunea Comitetului Ministerial 
Comun (CMC) al Acordului strategic de parteneriat Canada-UE, coprezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, dna Federica Mogherini, şi de 
ministrul afacerilor externe al Canadei, dna Chrystia Freeland. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22017X0401(02)
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În cadrul reuniunii, cei doi oficiali şi-au reafirmat intenţia de a continua colaborarea pentru consolidarea relației UE - Canada, inclusiv prin aplicarea 
acordurilor bilaterale semnate - Acordului de parteneriat strategic (APS) și Acordului economic și comercial global (CETA) - privind aspecte globale și importanța 
cooperării multilaterale în abordarea acestora, cât și pentru pacea și securitatea internațională. 

În ceea ce priveşte consolidarea relațiilor bilaterale UE-Canada, Comitetul a luat act de Raportul anual privind stadiul relaţiilor UE-Canada al Comitetului 
mixt de cooperare din cadrul APS al înalţilor funcţionari şi a aprobat recomandările acestuia. Raportul evidenţiază atât aspectele pozitive ale cooperării dintre 
cele două părţi, cât şi modul în care a fost încurajată cooperarea în domenii noi, cum ar fi asistenţa pentru dezvoltare, ocuparea forţei de muncă şi afacerile 
sociale. 

Referitor la aspectele globale și de cooperare multilaterală, Comitetul şi-a reiterat sprijinul ferm pentru păstrarea și consolidarea sistemului comercial 
multilateral bazat pe reguli, centrat pe Organizația Mondială a Comerțului (OMC), și a salutat eforturile de modernizare și reformare ale OMC pentru a-și 
îmbunătăți transparența, monitorizarea, mecanismele de reglementare a diferenţelor ca elemente necesare pentru a crea condiţii de concurenţă echitabilă şi 
pentru a combate toate formele de protecționism. 

De asemenea, Comitetul s-a angajat să continue atât sprijinirea observării internaționale a alegerilor, ca parte esențială a eforturilor de consolidare a 
instituțiilor și practicilor democratice, cât şi angajamentul pentru promovarea și protejarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, mai ales 
faţă de drepturile și libertățile femeilor, egalității de gen și nediscriminarea. 

Cu privire la schimbările climatice, Comitetul a recunoscut necesitatea unei acțiuni globale ample din partea actorilor interesaţi pentru a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris, dar şi legătură dintre climă şi energie, subliniind faptul că UE şi Canada vor continua să colaboreze în vederea pregătirii 
reuniunilor ministeriale pentru energie curată CEM-MI din anul 2019, care vor fi găzduite de Canada, care vor permite desfăşurarea unor parteneriate valoroase 
și a unor oportunități de accelerare a strategiilor de creștere ecologică, precum și un viitor global în domeniul energiei cu emisii reduse de carbon. 

În cadrul coperării în domeniul securităţii şi al apărării, Comitetul a reiterat angajamentul internațional față de crizele umanitare internaționale și 
provocările legate de pace și securitate, inclusiv în Ucraina, Siria, Irak, Iran, Republica populară şi democrată Coreea, Mali, Venezuela și Myanmar/Burma. De 
asemenea, UE apreciază sprijinul constant al Canadei în ceea ce privește misiunile și operațiunile UE și salută participarea forţelor canadiene la misiunile UE din 
Ucraina (EUAM Ukraine) și în Cisiordania (EUPOLCOPPS). În plus, s-a stabilit aprofundarea cooperării privind combaterea ameninţărilor hibride, a securităţii 
cibernetice şi a cooperării strategice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EL
https://cdn5-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/rChTei0mgV7kZcGAN8zL8O7dwSmch1phYuFtMgss0dQ/mtime:1530183055/sites/eeas/files/eu-canada_annual_report_2018.pdf
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 În data de 7 noiembrie a.c., Înaltul Reprezentant  a avut o 
întrevedere, la Bruxelles, cu dl Roch Marc Christian Kaboré, preşedintele 
Republicii Burkina Faso, în marja Săptămânii Africii, organizată de grupul 
parlamentar al Social Democraţilor din Parlamentul European. Dna 
Mogherini a subliniat exemplul bun pe care Burkina Faso îl dă,  în ceea ce 
privește democrația și stabilitatea în regiune, și a confirmat sprijinul politic și 
economic al UE pentru președintele Kaboré.  

Totodată, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în cadrul 
Sahel G5, salutând livrarea primului echipament pentru Forța comună din 
regiune și importanța mobilizării tuturor țărilor implicate în sprijinul G5. Ei 
au discutat ordinea de zi a următoarei președinții a G5 Sahel, care va fi 
deținută de Burkina Faso, din februarie 2019.  

 La finalul întrevederii a fost subliniată importanţa activităţilor pentru 
tinerii din această ţară şi crearea unui cadru favorabil îndeplinirii aspiraţiilor 
acestora.  

 

 

 

 În data de 8 noiembrie a.c., Înaltul Reprezentant al UE, dna 
Mogherini a găzduit o reuniune în cadrul dialogului la nivel înalt cu Hashim dl 
Thaçi, președintele Republicii 
Kosovo, și cu dl Aleksandar Vučić, 
președintele Rebublicii Serbia. 
Dna Mogherini a delcarat că 
Uniunea Europeană se așteaptă 
ca Serbia și Kosovo să-și 
îndeplinească angajamentul 
asumat în cadrul dialogului 
politic, având în vedere legătura 
directă dintre normalizarea 
globală a relațiilor dintre cele 
două state și perspectivele 
concrete ale aspirațiilor UE. 

În plus, Înaltul 
Reprezentant al UE a subliniat 
importanţa unui mediu favorabil 
pentru dialogul și a unor măsuri 
și acțiuni conforme cu spiritul normalizării.  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  8 – 14  octombrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului  European, la 

Bruxelles – Belgia.  

Aderarea României și a Bulgariei la Spațiul Schengen 

Parlamentul European a dat undă verde Bulgariei și României să 
adere la spațiul Schengen în luna iunie 2011 și și-a reiterat poziția de 
câteva ori.  

În prezent, România și Bulgaria aplică, în mod parțial, acquis-ul 
Schengen, iar controalele sunt efectuate la frontierele ambelor state. 
Decizia finală cu privire la aderarea deplină a celor două state la spațiul 
Schengen este luată cu unanimitate de voturi, de către miniștrii din cele 
28 de state membre, în cadrul Consiliului.  

În acest context, în ședința din 5 noiembrie a.c., deputații 
europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(LIBE) au solicitat aderarea rapidă a Bulgariei și României ca membri cu 
drepturi depline în spațiul Schengen. Parlamentarii consideră că ar 
trebui eliminate controalele la frontierele terestre, maritime și aeriene 
ale României și Bulgariei cu țările Schengen, controale care au impact 
economic negativ. Totodată și Croația ar trebui să se alăture Spațiului 
Schengen de îndată ce sunt îndeplinite criteriile necesare. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20110608+ITEM-006-01+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201811/LIBE/LIBE(2018)1105_1/sitt-8763986
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201811/LIBE/LIBE(2018)1105_1/sitt-8763986
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În proiectul de raport6 votat se subliniază că o abordare în două etape - încheierea mai întâi a controalelor la frontierele interne și maritime, urmată de 
stoparea controalelor la frontierele terestre interne, ar prezenta riscuri și ar putea avea un impact negativ asupra viitoarei extinderi a spațiului Schengen. Prin 
urmare, decizia ar trebui luată sub forma unui act juridic unic, spun parlamentarii europeni.  

Deputații din Comisia LIBE subliniază că Spațiul Schengen este un acord unic și una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Amânarea aderării 
integrale a Bulgariei și României ar avea consecințe negative nu numai pentru cele două țări, ci și pentru UE în ansamblul său. Deputații europeni subliniază că 
menținerea controlului la frontierele interne sau reintroducerea acestora în spațiul Schengen subminează încrederea cetățenilor în instituțiile europene și 
integrarea. De asemenea, are un impact economic negativ asupra pieței interne a UE și a exporturilor și importurilor către și dinspre Bulgaria și România. În plus, 
ei au subliniat că extinderea spațiului Schengen sau libertatea de mișcare a cetățenilor UE nu ar trebui periclitate de deficiențele altor politici UE cum ar fi 
politicile privind azilul și migrația.  

Raportorul Serghei Stanishev (S&D, BG) a declarat: „Comisia LIBE a reafirmat că Bulgaria și România ar trebui să devină membri cu drepturi depline ai 
spațiului Schengen și a respins variantele aderării parțiale la granițele aeriene și maritime - în prima etapă,  apoi cele terestre -  în a doua etapă. Această 
abordare în două etape crează un precedent periculos, care nu numai că nu are o justificare din punct de vedere legal, ci implică o serie de dezavantaje 
economice, sociale și politice pentru UE.” 

Proiectul de raport, fără caracter legislativ, adoptat de Comisia LIBE, va fi pus pe ordinea de zi a plenului Parlamentului European pentru a fi votat în luna 
decembrie a.c. 

 

Bugetul UE pe termen lung 

În cadrul votului din data de 5 noiembrie a.c., deputații europeni de la Comisia pentru bugete (BUDG) și-au confirmat poziția de negociere cu privire la 
următorul buget pe termen lung al UE7, inclusiv defalcarea sumelor prevăzute pentru fiecare program al UE.  

Membrii Comisiei BUDG  subliniază unitatea și pregătirea Parlamentului European  pentru viitoarele negocieri privind Cadrul Financiar Multianual post-
2020 (CFM) cu miniștrii UE și regretă că statele membre nu au făcut progrese semnificative în găsirea unei poziții comune. Parlamantarii europeni consideră că 
propunerea privind CFM, depusă de Comisia Europeană, reprezintă un punct de plecare, dar nu va permite UE să își îndeplinească angajamentele politice și să 
răspundă provocărilor importante care vor urma.  

Membrii BUDG propun plenului PE să confirme următoarele priorități, când va vota, în 14 noiembrie a.c., bugetul pe termen lung, lista nefiind exhaustivă:   

 să stabilească bugetul pentru Programul de cercetare ”Horizon Europe” la 120 miliarde euro (propunerea Comisie Europene: 83,5 miliarde euro); 

                                                 
6 COM(2017)0571 - 2017/0245(COD) -  Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene 
- fișă de procedură  
7 Peste 94% din bugetul UE este destinat cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor și întreprinderilor. Cheltuielile administrative ale UE reprezintă sub 6% din total. 
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124852/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-623.658+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/OJ/2018/11-05/1167091RO.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245%28COD%29&l=en
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
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 să promoveze planul strategic european de investiții (Planul Juncker); 

 să crească finanțările pentru infrastructura de transport și pentru IMM-uri;  

 să mențină finanțările politicii de coeziune și ale politicii agricole de lungă durată; 

 să dubleze resursele pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și triplarea resurselor pentru Programul Erasmus +; 

 să fixeze contribuția UE pentru obiectivele climatice la cel puțin 25% din cheltuielile CFM. 

În ceea ce privește reformarea surselor de venit ale UE („resurse propri"), deputații europeni subliniază faptul că actualul sistem este extrem de complex, 
inechitabil, netransparent și complet incomprehensibil pentru cetățenii UE. 

Un sistem nou și mai simplu ar trebui să aducă o reducere substanțială a contribuțiilor directe naționale brute, bazate pe venituri, din partea statelor 
membre și să garanteze o finanțare adecvată a cheltuielilor UE în cadrul noului CFM. 

Deputații BUDG solicită introducerea unor noi resurse proprii, cum ar fi cele bazate pe o 
nouă schemă de impozitare a întreprinderilor (inclusiv impozitarea marilor companii din 
sectorul digital) și pe veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de 
emisii, precum și o taxă pe plastic. 

De asemenea, se subliniază că veniturile și cheltuielile ar trebui tratate printr-un singur 
pachet, astfel încât toate elementele pachetului financiar privind CFM/Resurse proprii și, în 
special, cifrele CFM, să rămână în tabelul de negociere până se ajunge la un acord final. 

Proiectul de raport intermediar privind CFM 2021-2027 - poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord – de către coraportorii Jan Olbrycht (PPE, PL), Isabelle Thomas (S 
& D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) și Janusz Lewandowski (PPE, PL) a fost adoptat în ședința 
Comisiei BUDG, și o dată ce această poziție va fi confirmată în plenul din 14 noiembrie a.c., Parlamentul European este pregătit să negocieze cu membrii 
Consiliul UE unde va conveni asupra unei poziții comune.  

Deputații europeni se așteaptă să se ajungă la un acord înainte de alegerile parlamentare din 2019,  cu scopul de a fi evitate obstacolele grave în calea 
lansării noilor programe, care s-ar datora adoptării cu întârziere a cadrului financiar, așa cum s-a întâmplat în trecut. 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288/JAN_OLBRYCHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/GERARD_DEPREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781/JANUSZ_LEWANDOWSKI_home.html
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Acordul comercial UE-Japonia 

Comisia pentru comerț internațional (INTA) a făcut, în data de 5 noiembrie a.c., recomandarea8 de a aproba 
Acordul comercial UE - Japonia. Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia9 va elimina, în cele din urmă, 
aproape toate tarifele la bunuri. Se vor deschide o serie de servicii printre care transportul maritim, serviciile poștale, 
energia și telecomunicațiile, inclusiv comerțul electronic. De asemenea, vor crea reguli comune pentru comerțul 
bilateral și standarde comune pentru cele două blocuri comerciale. 

Membrii Comisiei INTA consideră că acordul reprezintă un semnal în timp util în sprijinul comerțului deschis, corect, bazat pe valori și reguli, promovând, 
în același timp, standarde înalte, într-un moment de provocări protecționiste față de ordinea internațională.  

De asemena, parlamentarii Comisiei INTA au apreciat nivelul la care tarifele sunt liberalizate, în paralel cu protejarea sectoarelor sensibile, și au felicitat 
Japonia pentru deschiderea piețelor de achiziții publice, în orașele mari și în sectorul echipamentelor feroviare, permițând furnizorilor din UE să concureze pe 
această piață. Un alt sector în care se estimează că s-ar putea aduce beneficii este agricultura și industria alimentară - în special brânzeturile, producția de carne 
de porc și de vin. Au fost apreciate nivelul protecției mediului și muncii, consacrate în acord, angajamentul față de Acordul de la Paris de combatere a 
schimbărilor climatice, iar ambele părți au fost îndemnate să combată exploatarea forestieră ilegală. Deputații europeni de la INTA sunt de părere că Japonia 
trebuie să ratifice toate codurile relevante în domeniul muncii stabilite de Organizația Internațională a Muncii. Cele două coduri, care nu au fost încă ratificate, 
se referă la discriminare și la abolirea muncii forțate. În acest context, s-a solicitat Comisiei Europene să analizeze mai bine modul de punere în aplicare a 
standardelor de mediu și de muncă, în cadrul unei viitoare revizuiri a capitolului privind dezvoltarea durabilă a acordului. 

Membrii Comisiei INTA îndeamnă Comisia Europeană să creeze puncte de contact pentru IMM-uri10, care să figureze pentru prima dată într-un capitol 
dedicat unui acord comercial UE, astfel încât aceștia să poată beneficia rapid de acord.  

Raportorul Pedro Silva Pereira (S&D, PT) consideră că: „Votul pentru Acord constituie un semnal puternic pentru comerțul echitabil, bazat pe reguli și 
valori. Rezoluția noastră solicită ambelor părți să își îndeplinească angajamentele și să profite la maximum de potențialul progresiv al Acordului, asigurând 
respectarea normelor privind munca și mediul și contribuind la obiectivele de dezvoltare durabilă.”  

Parlamentul European trebuie să-și dea votul pentru ca Acordul să intre în în cadrul sesiunii plenare din luna decembrie a.c. Dacă Acordul este adoptat în 
plen, aceasta poate intra în vigoare de îndată ce Dieta japoneză11 îl va ratifica. Pe lângă acordul comercial, UE și Japonia deputații au mai semnat un acord de 

                                                 
8 Proiect de recomandare 
9 Acordul de parteneriat economic UE-Japonia, semnat la 17 iulie 2018, crează o zonă comercială de 600 milioane de locuitori și acoperă o treime din PIB-ul mondial și aproximativ 40% din 
comerțul mondial. În cele din urmă, va elimina aproape toate taxele vamale în valoare de aproximativ 1 miliard euro anual pentru produsele și serviciile europene exportate în Japonia. 
Negocierile pentru încheierea unui acord separat privind protecția investițiilor cu Japonia în vederea creării unui mecanism de soluționare a litigiilor, de asigurare a unui tratament egal și 
echitabil al investițiilor străine directe ale UE în Japonia și viceversa, sunt în curs de desfășurare. 
10 Un procent de 78% dintre companiile din UE care exportă în Japonia sunt IMM-uri. 
11 Politica Japoniei se bazează pe un sistem multipartinic, parlamentar și reprezentativ al unei monarhii constituționale, reglementat de către Constituția promulgată la 3 noiembrie 1946, și pusă 
în vigoare la 3 mai 1947) unde șeful guvernului este prim-ministrul, iar Împăratul este simbolul statului și al unității poporului. Puterea executivă este deținută de guvern, cea legislativă de cele 
două camere ale Dietei, iar cea judiciară de Curtea Supremă și celelalte instanțe judecătorești, care sunt independente de puterea legislativă și de cea executivă. Dieta este compusă din două 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PR/2018/11-05/1162087EN.pdf
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parteneriat strategic, care extinde cooperarea în domenii precum energia, educația, cercetarea și dezvoltarea, dezvoltarea și lupta împotriva schimbărilor 
climatice și a terorismului. Parlamentul European trebuie să-și dea acordul și pentru acest acord. 

 

Alegeri  europene – acord de colaborare cu televiziunile private 

Alegerile pentru viitorul Parlament European vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019.  Pentru a se asigura o cât mai mare transparență, alegerile vor fi 
intens mediatizate. În acest context, Parlamentul European și Eurovision au semnat un parteneriat12, în luna iulie 2018, iar în 24 octombrie a.c., au fost semnate 
alte parteneriate cu radiodifuzorii publici naționali și regionali (EBU și CIRCOM)13.   

De asemenea, Parlamentul European a semnat, în data de  8 noiembrie a.c., un Memorandum de înțelegere cu ENEX14 - European News Exchange -  
parteneriat care va aprofunda cooperarea dintre cele două părți pentru a asigura o largă acoperire a alegerilor europene. Prin intermediul Memorandumului de 
înțelegere, Parlamentul European și ENEX confirmă dorința de a coopera în mediatizarea alegerilor europene, prin consolidarea colaborării dintre echipe, 
facilitarea accesului la conținutul editorial și organizarea de ateliere și întâlniri ad-hoc pentru jurnaliștii din companiile afiliate ENEX din statele membre. 
Memorandumul de înțelegere a fost semnat de Jaume Duch, director general pentru comunicare și purtător de cuvânt al Parlamentului European, și Adrian 
Wells, director general pentru ENEX. Au mai fost prezenți din partea ENEX Mark Evans, șef de știri, dar și alți directori de știri din partea membrilor săi: Kamil 
Houska - TV Nova (Republica Cehă), Gabriela Popescu - Pro TV (România), Venelin Petkov - bTV (Bulgaria), Henrich Krejča -  Markiza (Slovacia), Tjasa Slokar - POP 
TV (Slovenia).  

„Televiziunea privată joacă un rol crucial în informarea cetățenilor cu privire la importanța viitoarelor alegeri și mă bucur foarte mult că am stabilit o 
cooperare solidă între Parlament și posturile de televiziune pentru a facilita acoperirea alegerilor pentru partenerii lor” - a declarat purtătorul de cuvânt al 
Parlamentului, Jaume Duch, după semnare. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
Camere: Camera Reprezentanților (480 de reprezentați) și Camera Consilierilor (242 de membri). Toți sunt aleși prin alegeri populare: câte o jumătate din cei 242 din Camera Consilierilor (la 
fiecare 3 ani) pe o perioadă de 6 ani, iar cei din Camera Reprezentanților ori de câte ori sunt alegeri (la maximum 4 ani). Pentru Camera Reprezentanților vârsta minimă de a fi candidat este de 
25 de ani, iar pentru Camera Consilierilor, 30 de ani. Sesiunea de bază durează 150 de zile (începând din ianuarie), dar ori de câte ori este nevoie se țin și sesiuni extraordinare. Dieta îl 
instruiește pe Împărat la numirea și înlăturarea șefilor ramurilor executivă și judiciară. 
12 http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180711IPR07727/european-parliament-and-eurovision-sign-partnership-for-european-elections 
13 13 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181025IPR17319/ep-president-signs-partnership-agreement-with-public-regional-tv-stations 
14 ENEX este asociația liderilor televiziunilor comerciale,  înființată în 1993, și în care sunt reperezentate peste 56 de țări, dintre care 23 sunt state membre ale UE. Partenerii fac zilinic schimb cu 
cele mai relevante știri video și își furnizează reciproc resursele de producție necesare în cazul unor știri sau evenimente speciale. Centrul de coordonare din Luxemburg oferă în fiecare an peste 
40.000 de știri și 1500 de jurnaliști.  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180711IPR07727/european-parliament-and-eurovision-sign-partnership-for-european-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181025IPR17319/ep-president-signs-partnership-agreement-with-public-regional-tv-stations
http://enex.lu/public/
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Actul european privind accesibilitatea în UE 

Produsele și serviciile cheie, cum ar fi telefoanele inteligente, automatele de eliberat bilete și serviciile bancare, vor trebui să devină accesibile pentru 
persoanele cu dizabilități, conform noii directive15, aprobată provizoriu de negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului, în data de 8 noiembrie a.c. Noul 
act vizează îmbunătățirea vieții cotidiene a persoanelor cu handicap și încurajarea întreprinderilor să inoveze cu produse și servicii accesibile. Aproximativ 80 de 
milioane de persoane din UE trăiesc cu un handicap. Totodată, datorită îmbătrânirii populației, se estimează că această cifră va crește la 120  milioane până în 
2020. 

Morten Løkkegaard (ALDE, DK), raportorul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), a declarat: „De la aceste reguli se așteaptă 
să se facă o mare diferență nu numai pentru milioane de cetățeni cu dizabilități, dar și pentru alte categorii de oameni, cum ar fi persoanele în vârstă. O persoană 
cu dizabilități va putea utiliza mașini de auto-service și produse de zi cu zi - calculatoare, telefoane și cărți electronice. Pentru întreprinderile europene, o legislație 
privind accesibilitatea va reprezenta mai multe oportunități, deoarece am putut să includem achizițiile publice în actul legislativ și să introducem dispoziții care ar 
despovăra  microîntreprinderile. Consumatorii cu dizabilități vor avea acum un acces mai mare la economia digitală, iar inovarea va fi posibilă.” 

Actul european privind accesibilitatea stabilește cerințele pentru a face mai multe produse și servicii accesibile. Lista cuprinde, printre altele: bilete și 
automate pentru check-in; ATM-uri și alte terminale de plată; PC-urile și sistemele de operare; telefoane inteligente, tablete și echipamente TV; serviciile 
bancare de consum; e-cărți și software dedicat; e-commerce; serviciile de transport aerian, de transport cu autobuzul, feroviar și pe apă, inclusiv informațiile 
privind călătoriile în timp real.  

Documentul schițează ceea ce trebuie să fie accesibil, dar nu impune soluții tehnice detaliate cu privire la modalitățile de accesare a acestora, permițând 
astfel inovarea. Toate bunurile și serviciile care respectă cerințele privind accesibilitatea vor beneficia de libera circulație pe piața internă.   

Microîntreprinderile care furnizează servicii sunt exceptate de la directivă, iar cei care furnizează produse vor fi scutiți de anumite obligații pentru a evita 
impunerea unei sarcini disproporționate asupra lor. Statele membre vor trebui să furnizeze orientări și instrumente microîntreprinderilor pentru a facilita 
punerea în aplicare a legislației. 

Proiectul de directivă va fi supus votului final, în plenul Parlamentul European, într-o sesiune plenară viitoare și prezentat spre aprobare Consiliului.  

 

 

 

 

 

                                                 
15  COM(2015)0615 – 2015/0278(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre 
în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor - Fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Consiliul de afaceri externe (comerţ)  

În  data de 9 noiembrie a.c., a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului de afaceri externe pe probleme de comerţ, prezidată de dna Margarete 
Schramböck, ministrul federal al Austriei pentru afaceri economice şi digitale. Punctele de pe ordinea de zi a reuniunii au fost: 

 modernizarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC); 

 situația actuală a negocierilor comerciale în curs; 

 punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. 

Privind modernizarea OMC, Comisia Europeană a informat miniştrii cu privire la ultimele evoluţii ale iniţiativei sale de dezvoltare şi promovare a abordării 
globale a UE care vizează revizuirea tuturor funcţiilor principale ale organizaţiei: reglementarea, monitorizarea şi soluţionarea litigiilor. Consiliul şi-a reafirmat 
sprijinul pentru eforturile permanente ale Comisiei de a relansa cooperarea într-un cadru multilaral şi a cerut o reformă ambiţioasă privind funcţionarea 
organului de apel al OMC pentru a rezolva blocajul actual din cadrul procesului de numire a noilor judecători. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
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În cadrul reuniunii, Consiliul a analizat situaţia actuală a negocierilor comerciale în curs, în 
special cele cu Mercosur, Indonezia, Chile , Australia, Noua Zeelandă, China şi Tunisia. Consiliul a fost 
informat cu privire la cele mai recente progrese în ceea ce privește discuțiile privind proiectul Curții 
de Investiții Multilaterale și despre eventuala aderare a UE la Convenția de la Mauritius privind 
transparența. 

Totodată, Comisia a prezentat al doilea raport privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb, care a avut un impact pozitiv asupra exporturilor 
și creșterii economice ale Uniunii Europene. Potrivit Comisiei, acordurile de liber schimb, care acoperă aproape 70 de piețe din întreaga lume, se dovedesc 
eficiente în eliminarea barierelor din calea comerțului și în promovarea unor standarde ridicate ale muncii și protecției mediului. 

De asemenea, miniştrii au luat act de recenta adoptare a propunerilor Comisiei privind semnarea şi încheierea acordurilor comerciale şi de investiţii cu 
Vietnam şi şi-au dat acordul pentru examinarea acestora. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157432.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/18/eu-indonesia-free-trade-agreement/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/13/council-agrees-to-launch-negotiations-to-modernise-association-agreement-with-chile/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/22/council-gives-the-go-ahead-to-trade-negotiations-with-australia-and-new-zealand/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157143.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13801-2018-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_692_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_692_EN_ACTE_f.pdf
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În cadrul altor subiecte de pe ordinea de zi, Consiliul a fost informat cu privire la progresele înregistrate în cadrul negocierilor cu Parlamentul European a 
două dosare legislative: propunerea privind verificarea investițiilor străine directe și propunerea privind garanțiile bilaterale orizontale. 

Consiliul a adoptat un regulament care elimină obstacolele din calea liberei circulații a datelor fără caracter personal, noi norme de consolidare a 
sistemelor IT în domeniul justiției și afacerilor interne. De asemenea, au evidențiat relocarea, după Brexit, a Agenției Europene pentru Medicamente și a 
Autorității bancare europene către Amsterdam și, respectiv, Paris. 

La finalul reuniunii, miniștrii au discutat despre evoluțiile recente privind relațiile comerciale ale UE cu Statele Unite ale Americii, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare a declarației comune UE-SUA din 25 iulie 2018 a preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker,  şi preşedintele american, 
dl Donald Trump. 

 

Reuniunea Eurogrup 

Eurogrup-ul s-a reunit, în 5 noimbrie a.c., în configurație obișnuită, apoi, ulterior, în aceea zi, în configurație deschisă, cu 27 de state membre, pentru a 
examina stadiul evaluării în curs a proiectelor de planuri bugetare pentru 2019 ale statelor membre din zona euro și pentru a discuta despre avizul Comisiei 
Europene cu privire la proiectul de plan bugetar al Italiei, emis la 23 octombrie a.c.16  

În cadrul aceleiași reuniuni, s-a desfășurat o nouă discuție tematică privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă, de data aceasta dezbătând 
aspectul stabilității financiare în Uniunea economică și monetară. Schimbul de opinii s-a bazat pe o analiză a Comisiei Europene, precum și pe o prezentare 
susținută de dl Jean Tirole, profesor francez de economie, laureat al premiului Nobel. 

Eurogrup-ul a asistat la prezentarea bianuală privind activitățile recente ale Consiliului de supraveghere al BCE și ale Comitetului unic de rezoluție, 
susținute de dna Danièle Nouy, președintele Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene, și de dna Elke König, președintele Comitetului Unic de 
Rzoluție.  

Dl Mário Centeno, președintele Eurogrup-ului, a informat miniștrii despre rezultatele Summit-ului zonei euro, din luna octombrie a.c., evaluând stadiul 
lucrărilor în curs privind aprofundarea Uniunii economice și monetare (UEM). 

Eurogrup-ul a continuat discuția privind instituirea unui mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție, precum și modalitățile de 
îmbunătățire a eficienței instrumentelor de precauție ale Mecanismului european de stabilitate.  

De asemenea, a fost dezbătută foaia de parcurs pentru începerea discuțiilor politice privind EDIS. 

 

 

                                                 
16 Statele membre din zona euro sunt obligate să prezinte Comisiei Europene planurile lor bugetare naționale până la data de 15 octombrie a fiecărui an. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-53-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2018-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
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Reuniunea Consiliului afaceri economice și monetare (ECOFIN) 

Formațiunea ECOFIN a adoptat, în 6 noiembrie a.c., un proiect de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de 
confiscare. Obiectivul noilor norme este de a asigura indisponibilizarea și confiscarea efectivă a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni în întreaga UE. 
Prin abordarea finanțării activităților infracționale, inclusiv a actelor de terorism, noile norme vor contribui la o UE mai sigură. 

Regulamentul va intra în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE. 

Printre elementele caracteristice noilor norme se numără: 

 un regulament unic - care acoperă ordinele de indisponibilizare și de confiscare, direct aplicabil în UE; acesta va rezolva problemele legate de 
punerea în aplicare a instrumentelor existente, care au dus la un grad insuficient de recunoaștere reciprocă;  

 principiul general al recunoașterii reciproce - care înseamnă că toate deciziile judiciare în materie penală, luate într-o țară a UE, vor fi în mod 
normal recunoscute și aplicate în mod direct de un alt stat membru. Regulamentul prevede doar un număr limitat de motive de nerecunoaștere și de 
neexecutare;  

 o gamă largă de tipuri de confiscare în materie penală - cum ar fi confiscarea pe baza valorii și confiscarea care nu se bazează pe o sentință de 
condamnare, inclusiv anumite sisteme de confiscare preventivă, cu condiția să existe o legătură cu o infracțiune penală; 

 certificate și proceduri standard - pentru a permite acțiuni de indisponibilizare și de confiscare rapide și eficiente; 

 un termen de 45 de zile pentru recunoașterea unui ordin de confiscare și, în cazurile urgente, un termen de 48 de ore pentru recunoașterea 
ordinelor de indisponibilizare și 48 de ore pentru executarea acestora. Aceste termene pot fi prelungite doar în condiții stricte; 

 dispoziții care asigură respectarea drepturilor victimelor la despăgubiri și la restituire în cazurile transfrontaliere. 

Noul regulament înlocuiește deciziile-cadru privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și a ordinelor de confiscare care datau din 
2003 și, respectiv, 2006. Acestea erau considerate depășite și nu mai erau aliniate la ultimele norme naționale și europene în materie de indisponibilizare și 
confiscare, generând, prin urmare, lacune care erau exploatate de infractori. 

Confiscarea activelor generate de activități infracționale reprezintă un instrument foarte eficient de combatere a infracționalității și a terorismului. În 
prezent, se estimează că 98,9% din profiturile rezultate din activități infracționale nu sunt confiscate și rămân la dispoziția infractorilor. 

În privința finanțării combaterii schimbărilor climatice, formațiunea ECOFIN a adoptat concluzii înainte de conferința internațională COP 24, care se va 
desfășura în 26 noiembrie 2018. Astfel, Consiliul UE (reprezentat de formațiunea ECOFIN) reafirmă sprijinul ferm al UE și al statelor sale membre pentru punerea 
în aplicare, în timp util, a Acordului de la Paris împreună cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, și cu Agenda de acțiune de la Addis Abeba. Consiliul UE mai 
subliniază angajamentul Uniunii de a elabora un set solid și complet funcțional de norme ca rezultat al programului de lucru al Acordului de la Paris la COP 24, 
care sunt esențiale pentru pregătirea terenului pentru consolidarea ambiției, sprijinului și investițiilor, dar și pentru a permite atingerea obiectivelor Acordului 
de la Paris. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/06/more-effective-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/06/more-effective-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/06/2018-ecofin-climate-finance-conclusions/
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Conferinţa bienală a Parteneriatului Estic – tineri în antreprenoriat 

În perioada din 8-9 noiembrie a.c., a avut loc Conferința bienală a Parteneriatului Estic (EaP), care  a fost dedicată „Tineretului în antreprenoriat". 
Conferința a fost organizată de Secretariatul Forumulului societății civile pentru Parteneriatul Estic din Viena - Austria, cu sprijinul Președinției austriece a 
Consiliului Uniunii Europene 2018 și al Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Biroul „Dialog Europa de Est". La eveniment au participat peste 130 de 
participanți, dintre care 90 de tineri antreprenori, pentru a dezvolta noi competențe, idei și soluții la provocările comune.   

Conferința a vizat, cu precădere, tineretul din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, dar și tinerii din Uniunea Europeană, Rusia și 
Turcia.  

Discuțiile au vizat atât identificarea situației curente a aportului tinerilor în mediul antreprenorial, cât și prezentarea programelor UE și a celor naționale 
pentru sprijinirea tinerilor antreprenori în mediul de afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eap-csf.eu/
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PREGĂTIREA PREȘEDINȚIEI 

ROMÂNE LA CONSILIUL 

UNIUNII EUROPENE 

Forumul Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

În perioada 5 – 6 noiembrie 2018, s-au desfășurat la Palatul Parlamentului, București –România, lucrările Forumului Național al SUERD17.  

Reuniunea a marcat lansarea oficială a Președinției române la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Au fost prezenți Victor Negrescu, 
ministrul delegat pentru afaceri europene, în calitate de președinte executiv al SUERD, alături de Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului României, Ioan 
Deneș, ministru român al apelor și pădurilor, Denița Nikolova, ministru adjunct bulgar pentru dezvoltare regională și lucrări publice, Angel Tîlvăr, președintele 
Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților din România, Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele Parlamentului European, Marco Onida, 
coordonatorul SUERD în cadrul DG Regio a Comisiei Europene, precum și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice centrale și locale din statele membre 
SUERD. De asemenea, la reuniune au participat și membrii Grupului de lucru interministerial pentru implementarea SUERD, jurnaliști, reprezentanți ai mediului 
academic, de afaceri și asociativ, reprezentanți ai Parlamentului României, Parlamentului European și ai statelor membre ale SUERD. 

Lucrările au fost deschise cu alocuțiunea ministrului Victor Negrescu, care a reamintit că România va găzdui, în perioada 27 - 28 iunie 2019, la Bucureşti, 
Forumul Anual SUERD, eveniment de anvergură care va reuni peste 800 de reprezentanţi din statele regiunii dunărene: „(…) Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării este o inițiativă de succes a României la nivel european. (…) Urmărind să aducă valoare adăugată cooperării regionale, se va pune accent pe 
asigurarea coeziunii teritoriale, economice și sociale și pe diminuarea disparităților de dezvoltare existente în rândul statelor din regiune. (…) Relansarea 
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este obiectivul major pe care România și l-a propus pe durata exercitării acestui mandat.”  

Concluziile reuniunii prezentate de dl Negrescu, menționează adoptarea Foaii de parcurs pentru relansarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării și asigurarea sinergiei cu alte strategii macroregionale ale Uniunii Europene în contextul noii politici de coeziune. 

                                                 
17  Forumul Național SUERD reprezintă cadrul de dezbateriși orientare strategică, prin care se stabilesc prioritățile și liniile de acțiune ale României în procesul de implementare SUERD la nivel 
național, macroregional și european. Pentru detalii accesaţi aici. 

http://mae.ro/node/47351
http://mae.ro/node/47364
http://mae.ro/node/47345
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Problema Brexitului a fost luată în discuție la Summit-ul Partidului Popular European de la Helsinki. În atenție sunt domeniile 

specifice legate de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană  

Părțile implicate în negocierile privind ieșirea din Marea Britanie din UE au semnalat progrese în legătură cu granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord. 
Ambele părți își afirmă, în mod repetat, dorința de a evita o frontieră dură, care  ar putea submina Acordul de pace din Vinerea Mare, încheiat în 1998, dar 
oficialii de la Londra nu acceptă varianta avansată de negociatorii UE, anume ca Irlanda de Nord să  rămână pe termen nedeterminat  în cadrul Uniunii vamale. 

Problema Brexitului s-a aflat printre problemele cele mai discutate la Summit-ul Partidului Popular European de la Helsinki, din 7 - 8 noiembrie a.c. 
Președintele PPE, Joseph Daul, a declarat: „(…) Datorăm claritate cetățenilor europeni și britanic,  acum este momentul să ajungem la un acord. Sub conducerea 
negociatorului-șef, Michel Barnier, negocierile s-au desfășurat într-o manieră transparentă, constructivă și deschisă. Marea Britanie trebuie să prezinte acum  
soluții pentru a evita o graniță dură între Irlanda și Irlanda de Nord.” Liderii PPE și-au reiterat sprijinul ferm acordat Irlandei. 

La 5 noiembrie a.c., Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a dezbătut proiectul de lege referitor la noile tipurile de asigurări care vor 
urma să fie obținute de către producătorii de mașini în urma ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană și, prin urmare, a încetării aplicabilității legislației în 
vigoare.  

La 8 noiembrie a.c., Autoritatea europeană pentru valori mobiliare a prezentat raportul final referitor la modificările care vor trebuie operate în domeniul 
instrumentelor derivate extrabursiere, în situația în care Regatul Unit nu va mai oferi anumite servicii specifice. Modificările se vor aplica numai în cazul în care 
Regatul Unit va părăsi Uniunea Eureopană fără încheierea unui acord de retragere. 

La 8 noiembrie a.c., Comisia a trimis Regatului Unit o scrisoare de punere în întârziere din cauza nerespectării normelor UE privind libera circulație a 
lucrătorilor.   

 

https://helsinki2018.epp.eu/brexit-and-spitzenkandidat-procedure-top-epp-summit-discussions/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181105IPR18263/brexit-ensuring-a-smooth-transition-for-car-producers-and-safety-on-the-roads
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-regulatory-change-support-brexit-preparations-counterparties
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6247_ro.htm
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 La 6 noiembrie 2018, Curtea de justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauzele C-619/16 și C-684/16 Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin și 
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu. 

Starea de fapt:  

Dl. Sebastian Kreuziger a efectuat un stagiu plătit de pregătire profesională în domeniul juridic, desfășurat pe lângă Landul Berlin (Germania). În ultimele 
luni ale acestui stagiu, el s-a abținut de la efectuarea concediului anual plătit. După încheierea stagiului, acesta a solicitat o indemnizație financiară pentru zilele 
de concediu neefectuat, cerere respinsă de Land. Domnul Kreuziger a contestat atunci acest refuz în fața instanțelor administrative germane.  

Dl. Tetsuji Shimizu a fost angajat al Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften („Max-Planck-Gesellschaft”). Cu aproximativ 2 luni înainte 
de încetarea raportului său de muncă, Max-Planck-Gesellschaft l-a invitat pe dl. Shimizu să efectueze concediul restant (fără să îi impună însă perioade stabilite 
de aceasta). Dl. Shimizu a efectuat numai 2 zile de concediu și a solicitat plata unei indemnizații pentru zilele de concediu neefectuate, ceea ce Max-Planck-
Gesellschaft a refuzat. Dl. Shimizu s-a adresat atunci instanțelor de dreptul muncii germane.  

Starea de drept: 

Tribunalul Administrativ Superior din Berlin-Brandenburg - Germania (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg) și Curtea Federală pentru Litigii de 
muncă - Germania (Bundesarbeitsgericht) au ridicat problema dacă dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care prevede pierderea concediului 
anual plătit neefectuat și pierderea indemnizației financiare pentru acel concediu în cazul în care lucrătorul nu a formulat o cerere de concediu înainte de 
încetarea raportului de muncă. 

Instanțele au solicitat Curții de Justiție să interpreteze dreptul Uniunii potrivit căruia dreptul la concediu anual plătit de cel puțin 4 săptămâni al oricărui 
lucrător nu poate fi înlocuit printr-o indemnizație financiară decât în cazul încetării raportului de muncă 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180165ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-619%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-684%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088


 
29 

Răspunsul Curții de Justiție la întrebarea preliminară a instanțelor din Republica Federală Germania 

Curtea de Justiție a declarat că dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să își piardă în mod automat zilele de concediu anual plătit la care avea dreptul în 
temeiul dreptului Uniunii, precum și, în mod corelativ, dreptul la o indemnizație financiară în temeiul acestui concediu neefectuat, doar pentru faptul că nu a 
solicitat concediu înaintea încetării raportului de muncă (sau în perioada de referință). Aceste drepturi nu se pot stinge decât dacă lucrătorului i s-a  oferit efectiv 
posibilitatea de către angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din partea acestuia din urmă, de a efectua zilele de concediu în cauză în timp util, 
aspect care trebuie dovedit de angajator. Astfel, lucrătorul trebuie să fie considerat ca fiind partea vulnerabilă în cadrul raportului de muncă. Așadar, el ar putea 
fi descurajat să se prevaleze în mod explicit de drepturile pe care le are față de angajator, în condițiile în care în special revendicarea acestora îl poate expune la 
măsuri adoptate de acesta din urmă de natură să afecteze raportul de muncă în detrimentul lucrătorului respectiv. În schimb, în cazul în care  angajatorul este în 
măsură să facă dovada, care îi revine în această privință, că lucrătorul s-a abținut în mod deliberat și în deplină cunoștință de cauză să își efectueze concediul 
anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea de a-și exercita în mod efectiv dreptul la acesta, dreptul Uniunii nu se opune pierderii dreptului respectiv și nici, în 
cazul încetării raportului de muncă, lipsei corelative a unei indemnizații financiare pentru concediul anual plătit neefectuat. Astfel, orice interpretare a 
dispozițiilor Uniunii care ar fi de natură să incite lucrătorul să se abțină în mod deliberat de la efectuarea concediului anual plătit în perioadele de referință sau 
de report autorizat aplicabile, pentru a-și majora remunerația la încetarea raportului de muncă, ar fi incompatibilă cu obiectivele urmărite prin instituirea 
dreptului la concediu anual plătit. Aceste obiective țin în special de necesitatea de a garanta lucrătorului beneficiul unui repaus efectiv, în vederea protecției 
eficiente a securității și a sănătății sale. Curtea mai precizează că principiile precedente sunt valabile  indiferent dacă este vorba despre un angajator public 
(precum Landul Berlin) sau privat (precum Max-Planck-Gesellschaft). 

Concluzie: 

Un lucrător nu își poate pierde în mod automat dreptul dobândit la concediu anual plătit pentru că nu a solicitat concediu. În schimb, dacă angajatorul 
dovedește că lucrătorul s-a abținut în mod deliberat și în deplină cunoștință de cauză să își ia concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea să își exercite 
în mod efectiv dreptul la acest concediu, dreptul Uniunii nu se opune pierderii acestui drept și nici, în cazul încetării raportului de muncă, lipsei corelative a unei 
indemnizații financiare  

 

 La 6 noiembrie 2018, Curtea de justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauzele conexate C-569/16 și C-570/16 Stadt Wuppertal/Maria 
Elisabeth Bauer și Volker Wíllmeroth/Martina Broßonn. 

Starea de fapt:  

Soții răposați ai doamnelor Maria Elisabeth Bauer și Martina Broßonn erau angajați de administrația orașul Wuppertal (Germania) și, respectiv, de dl. 
Volker Willmeroth. Întrucât defuncții nu au efectuat, înainte de deces, toate zilele de concediu anual plătit, doamnele Bauer și Broßonn au solicitat, în calitate de 
unice succesoare în drepturi, foștilor ngajatori ai soților lor, o indemnizație financiară pentru aceste zile. Dat fiind  că administrația orașul Wuppertal și dl. 
Willmeroth au refuzat plata acestei indemnizații, doamnele Bauer și Broßonn s-au adresat instanțelor de dreptul muncii germane.  

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180164ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-569%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252
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Starea de drept: 

Curtea federală pentru litigii de muncă,  Germania (Bundesarbeitsgericht ), sesizată cu aceste litigii, a solicitat Curții de Justiție să interpreteze dreptul 
Uniunii potrivit căruia orice lucrător beneficiază de un concediu anual plătit de cel puținb4 săptămâni, acest drept neputând fi înlocuit printr-o indemnizație 
financiară decât în cazul încetării raportului de muncă. Curtea federală pentru litigii de muncă a făcut trimitere la jurisprudența recentă a Curții de Justiție, 
potrivit căreia „decesul unui lucrător nu determină stingerea dreptului acestuia la concediu anual plătit”. Discuția ridicată de către instanța federală germană 
vizează întrunirea condițiilor de similitudine în situația în care dreptul german exclude ca o astfel de indemnizație financiară să poată face parte din masa 
succesorală. În plus, această instanță apreciază că finalitățile dreptului la concediu anual plătit, și anume a permite lucrătorului să se odihnească și să dispună de 
o perioadă de  destindere și de recreere, nu îi mai par posibil de atins o dată cu decesul persoanei interesate.  

Răspunsul Curții de Justiție la întrebarea preliminară a instanței din Republica Federală Germania 

Curtea de Justiție a stabilit că, potrivit dreptului Uniunii, decesul unui lucrător nu determină stingerea dreptului său la concediul anual plătit și precizează 
că moștenitorii unui lucrător decedat pot solicita o indemnizație financiară pentru concediul anual plătit neefectuat de acesta. 

Instanța europeană de justiție apreciază că, în ipoteza în care dreptul național exclude o asemenea posibilitate și se dovedește a fi incompatibil cu 
dreptul Uniunii, moștenitorii pot invoca în mod direct dreptul Uniunii, atât față de un angajator public, cât și față de un angajator privat. Curtea admite că 
decesul lucrătorului determină, în mod inevitabil, privarea acestuia de beneficiul timpului de repaus și de destindere, asociat dreptului la concediu anual plătit la 
care era îndreptățit. Cu toate acestea, latura temporală nu constituie decât unul dintre cele două aspecte ale dreptului la concediu anual plătit, care constituie 
un principiu esențial al dreptului social al Uniunii și este  consacrat ca drept fundamental în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Concluzie: 

Dreptul la concediu anual plătit este un drept  fundamental care se referă atât la obținerea unei plăți în timpul acestui concediu, precum și, obținerea 
unei indemnizații financiare pentru concedii anuale neefectuate la încetarea raportului de muncă. Acest  aspect  financiar este de natură strict patrimonială și, 
ca atare, este destinat să intre în patrimoniul persoanei interesate, astfel încât decesul acesteia din urmă nu poate priva în mod retroactiv patrimoniul respectiv 
și, în consecință, persoanele cărora acesta este menit să le fie transmis pe cale succesorală de beneficiul efectiv al acestei componente patrimoniale a dreptului 
la concediu anual plătit. În cazul în care nu există o reglementare națională, instanța națională trebuie să se asigure că respectivului succesor în drepturi și se 
acordă beneficiul unei indemnizații financiare, indiferent de natura pârâtului, care poate avea atât calitatea de autoritate publică (precum administrația orașul 
Wuppertal), cât și pe cea a unui angajator (precum dl. Willmeroth).  

Prin urmare, moștenitorii unui lucrător decedat pot solicita fostului angajator al acestuia o indemnizație financiară pentru concediul anual plătit 
neefectuat de acest lucrător. Astfel, dreptul lucrătorului decedat la o indemnizație financiară pentru concediul neefectuat este transmisibil pe cale succesorală 
moștenitorilor săi. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-118%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252
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