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1.

Întrevedere cu doamna Céline Gauer, Director 

General al SG RECOVER și domnul Declan 

Costello, Director General Adjunct al Direcției 

Generale de Afaceri Economice și Financiare DG 

ECFIN, Comisia Europeană.

Întrevedere 

29.03.2022

ora 9:00

2.

Întrevederea cu domnul Nicolas SCHMIT,

Comisar pentru locuri de muncă și drepturi

sociale.

Întrevedere

31.03.2022

ora 11:30
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3.

Comisia Europeană - Securitatea alimentară.

a. Comunicat de presă - Comisia își intensifică 

sprijinul pentru acțiunile întreprinse la nivel 

mondial în vederea transformării sistemelor 

alimentare prin intermediul a opt coaliții 

mondiale.

b. Fișa informativă privind reziliența la crizele 

alimentare.

c. Întrebări și răspunsuri: Comisia acționează 

pentru a proteja securitatea alimentară globală și 

pentru a sprijini fermierii și consumatorii din UE.

30.03.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Opțiuni de atenuare a 

impactului prețurilor ridicate la energie.

Comunicat de presă - La scurt timp după 

Comunicarea privind planul REPowerEU și după 

Declarația de la Versailles, Comisia a prezentat 

idei referitoare la o acțiune colectivă la nivel 

european prin care să se abordeze cauzele 

profunde ale problemei pe piața gazelor și să se 

garanteze securitatea aprovizionării la prețuri 

rezonabile pentru iarna următoare și ulterior.

30.03.2022

Studiu individual

5.

Consiliul European - Concluziile reuniunii din 

24-25 martie 2022.

Informare - La 24-25 martie 2022, Consiliul 

European a adoptat concluzii privind agresiunea 

militară rusă împotriva Ucrainei, securitatea și 

apărarea, energia, chestiuni economice, COVID-

19, relațiile externe și alegerea președintelui 

Consiliului European.

30.03.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană, Consiliul & Parlamentul 

European - Actul legislativ privind piețele 

digitale.

a. Comunicat de presă - Consiliul și Parlamentul 

au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire 

la Actul legislativ privind piețele digitale, care 

urmărește să facă sectorul digital mai echitabil și 

mai competitiv.

b. Comunicat de presă – Rezultatele trialogului: 

reguli UE pentru a asigura concurența echitabilă 

și mai multe opțiuni pentru utilizatori.

30.03.2022

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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