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Comisia Europeană a decis1, în data de 27 februarie 2019, să înregistreze inițiativa cetățenească 

europeană intitulată „Europe CARES – Educație incluzivă de calitate pentru copiii cu handicap”. 

Obiectivul inițiativei este de a asigura: „dreptul la educație incluzivă al copiilor și adulților cu 

handicap din Uniunea Europeană”. În inițiativă se precizează că, deși „peste 70 milioane de cetățeni 

ai UE au un handicap și 15 milioane de copii au nevoi speciale în materie de educație”, mulți „se 

confruntă cu bariere excesive în […] exercitarea dreptului lor la o educație incluzivă de calitate”. Prin 

urmare, organizatorii solicită Comisiei să „elaboreze un proiect de lege privind un cadru comun al UE 

de educație incluzivă, care va garanta că niciun copil nu va fi lipsit de accesul la serviciile de intervenție 

timpurie, la educație și la tranziția către piața muncii”. 

Dacă inițiativa va strânge într-un an 

un milion de declarații de sprijin din cel 

puțin șapte state membre, Comisia o va 

analiza și va răspunde în termen de trei 

luni. Comisia poate decide să dea curs 

solicitării sau nu și va trebui, în ambele 

cazuri, să precizeze motivele. 

Inițiativele cetățenești europene au fost 

introduse prin Tratatul de la Lisabona și au fost 

lansate ca instrumente aflate la dispoziția 

cetățenilor pentru stabilirea agendei de lucru, în 

aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a 

Regulamentului privind inițiativa cetățenească 

europeană, care pune în aplicare dispozițiile din 

tratat.  

                                                           
1  C(2019) 1545 

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ 

 „Europe CARES – Educație incluzivă de calitate pentru copiii cu handicap” 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000002/en?lg=en


 
 

 

 

 
 

 

 

 

În data de 27 februarie 2019, Comisia Europeană a prezentat pachetul de iarnă din cadrul 

Semestrului european. Acesta cuprinde: 

- 28 rapoarte de țară, inclusiv bilanțuri aprofundate 

pentru 13 state, identificate în Raportul privind mecanismul de 

alertă din noiembrie 2018; 

- O comunicare privind principalele constatări ale 

rapoartelor de țară, inclusiv o nouă clasificare a țărilor în 

conformitate cu procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM); 

- Un aviz privind proiectul de plan bugetar (PPB) pentru 

2019 al Sloveniei; 

- Al doilea Raport de supraveghere consolidată pentru 

Grecia; 

- Programul de lucru anual al Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS); 

- Orientările actualizate privind ocuparea forței de muncă pentru 2019; 

- Un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește Recomandarea Consiliului 

privind „Parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți”; 

- Un raport referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește recomandarea Consiliului 

privind instituirea productivității naționale. 

Acest pachet de iarnă face parte din ciclul anual de coordonare a politicilor economice la nivelul 

UE, cunoscut sub denumirea de Semestru european, și urmează publicării, în luna noiembrie, 

a Analizei anuale a creșterii pentru 2019 și a recomandării privind zona euro (pachetul de toamnă), 

care stabilesc prioritățile la nivel european pentru anul ce urmează. Pachetul de iarnă pune acum 

accentul pe dimensiunea națională a Semestrului european. 

SEMESTRUL EUROPEAN – PACHETUL DE IARNĂ 

Evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește 
îndeplinirea priorităților economice și sociale 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-recommendation-euro-area_en


 
 

 

Progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările specifice fiecărei țări2 

Rapoartele de țară evaluează progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește 

punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, formulate de Comisie în iulie 2018. În 

ansamblu, statele membre au realizat anumite progrese referitoare la punerea în aplicare a peste două 

treimi dintre recomandările formulate de la introducerea semestrului european în 2011. Statele 

membre au înregistrat cele mai importante progrese privind recomandările referitoare la serviciile 

financiare, ceea ce reflectă prioritatea acordată stabilizării și solidității sectorului financiar în urma 

crizei financiare. Progrese solide s-au înregistrat, de asemenea, prin reformele care facilitează crearea 

de locuri de muncă care utilizează contracte pe durată nedeterminată și abordează segmentarea pieței 

forței de muncă. 

 

RAPORTUL DE ȚARĂ DIN 2019 PRIVIND ROMÂNIA – PRINCIPALELE CONSTATĂRI: 

• Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile consumatorilor, afectează 

capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE. 

• În ciuda încetinirii semnificative înregistrate în 2018, creșterea rămâne solidă. 

• Piața forței de muncă este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. 

• Deficitul public a crescut, în special ca urmare a cheltuielilor cu salariile și a reducerilor 

fiscale. 

• Stabilitatea sectorului financiar a fost pusă sub presiune. 

• Investițiile publice și private în infrastructură, educație, sănătate, incluziune socială și 

inovare ar îmbunătăți productivitatea și creșterea pe termen lung. 

• România a făcut progrese limitate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor 

din 2018 care i-au fost adresate. 

• România înregistrează rezultate slabe cu privire la cea mai mare parte a indicatorilor din 

tabloul de bord social pe care se bazează Pilonul european al drepturilor sociale. 

                                                           
2 Comunicarea privind principalele constatări ale rapoartelor de țară, 
Cele 28 de rapoarte de țară 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-communication-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en


 
 

 

 

În ultimii ani, unul dintre mijloacele prin care 

Comisia urmărește să ajute statele membre să își 

intensifice eforturile de reformă este Programul de sprijin 

pentru reforme structurale (PSRS), care vizează să ofere 

asistență tehnică tuturor statelor membre ale UE în 

conceaperea și punerea în aplicare a reformelor care să 

favorizeze creșterea economică. Această asistență tehnică 

este acordată inclusiv pentru reformele evidențiate în 

recomandările specifice fiecărei țări. 

În cadrul pachetului actual, Comisia a 

adoptat, de asemenea, Programul de lucru 

pentru 20193 al Programului de sprijin pentru 

reforme structurale. În 2019, PSRS va oferi 

asistență tehnică unui număr de 26 de state 

membre în vederea derulării a peste 260 de 

proiecte. Acestea se adaugă celor peste 290 

de proiecte selecționate în 2017 și 2018. 

 

 

 

Abordarea dezechilibrelor macroeconomice 

În luna noiembrie, Comisia a lansat bilanțuri aprofundate pentru 13 state membre, în scopul de 

a analiza dacă acestea se confruntă cu dezechilibre macroeconomice și, în caz afirmativ, de a evalua 

nivelul de gravitate al respectivelor dezechilibre. În prezent, Comisia a ajuns la concluzia că există 

dezechilibre sau dezechilibre excesive în toate aceste 13 state membre, însă gravitatea dezechilibrelor 

s-a diminuat în unele cazuri. Pe scurt, constatările bilanțurilor aprofundate sunt următoarele: 

- Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România și 

Suedia se confruntă cu dezechilibre economice; 

- Cipru, Grecia și Italia se confruntă cu dezechilibre economice excesive. 

Avizul privind proiectul de plan bugetar al Sloveniei4 

Comisia a prezentat și avizul său privind proiectul de plan bugetar actualizat al Sloveniei, întrucât 

cel prezentat în luna octombrie a anului trecut a fost întocmit pe baza unui scenariu de menținere a 

politicilor actuale și, între timp, a fost reactualizat. Comisia consideră că proiectul de plan bugetar 

actualizat prezintă un risc de neconformitate cu dispozițiile Pactului de stabilitate și de creștere. Atât 

planul Sloveniei, cât și Comisia preconizează că proiectul de plan bugetar ar putea avea ca rezultat o 

abatere semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului pe termen mediu al 

țării. Slovenia este invitată să ia măsurile necesare în cadrul procesului bugetar național pentru a 

asigura conformitatea bugetului pentru 2019 cu Pactul de stabilitate și de creștere. 

                                                           
3 Programul anual de lucru al Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) 
4 Avizul privind proiectul de plan bugetar pentru 2019 al Sloveniei 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en


 
 

 

Raportul de supraveghere consolidată privind Grecia5 

În ceea ce privește Grecia, care participă la procesul Semestrului european începând de vara 

trecută, când și-a încheiat programul de sprijin pentru stabilitate, Comisia a adoptat cel de al doilea 

raport elaborat în temeiul cadrului de supraveghere consolidată. Raportul evaluează progresele 

realizate de Grecia în ceea ce privește angajamentele de politică asumate în cadrul Eurogrupului 

în iunie 2018. Raportul concluzionează că, deși Grecia a realizat progrese considerabile în punerea în 

aplicare a angajamentelor sale specifice în materie de reformă care trebuiau îndeplinite până la 

sfârșitul anului 2018, ritmul înregistrat în unele domenii a fost lent și a condus la întârzieri 

semnificative în special în cadrul reformelor-cheie conexe. 

Raportul referitor la progresele înregistrate în înființarea consiliilor naționale pentru 

productivitate6 

Comisia a publicat, de asemenea, raportul referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 20 septembrie 2016 privind instituirea de consilii 

naționale pentru productivitate. Raportul analizează evoluțiile în materie de productivitate și 

competitivitate din UE și din zona euro și oferă o imagine de ansamblu asupra consiliilor pentru 

productivitate instituite la sfârșitul anului 2018. Consiliile naționale pentru productivitate au fost deja 

instituite în 10 state membre din zona euro. Toate celelalte state membre din zona euro și-au confirmat 

intenția de a institui astfel de consilii în curând. Consiliile existente, care, date fiind contextele specifice 

fiecărei țări, au structuri diferite, contribuie deja, în mod active, la discuțiile interne privind provocările 

legate de productivitate. Comisia a lansat o rețea menită să faciliteze schimbul de opinii, practici și 

experiențe ale consiliilor pentru productivitate. 

Reînnoirea orientărilor privind ocuparea forței de muncă7 

Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere de menținere a Deciziei Consiliului din 2018 privind 

orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Propunerea din acest 

an reconfirmă alinierea orientărilor privind ocuparea forței de muncă cu cele 20 de principii ale Pilonului 

european al drepturilor sociale, dat fiind faptul că obiectivele și prioritățile globale ale acestora rămân 

valabile. Orientările privind ocuparea forței de muncă prezintă prioritățile și obiectivele comune ale 

politicilor naționale de ocupare a forței de muncă și constituie temeiul juridic al recomandărilor 

specifice fiecărei țări în aceste domenii, care trebuie readoptate în fiecare an. 

                                                           
5 A doilea raport de supraveghere consolidată privind Grecia 
6 Raportul referitor la recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naționale pentru productivitate 
7 Orientările actualizate privind ocuparea forței de muncă pentru 2019 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#enhanced-surveillance-framework-for-greece
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/national-productivity-boards_en#documents
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-update_en
https://ec.europa.eu/info/publications/employment-guidelines-update_en


 
 

 

Raportul de bilanț privind strategiile statelor membre în materie de formare și 

reconversie profesională8 

Comisia a prezentat un raport privind punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind 

„parcursurile de actualizare a competențelor”, care face parte din Noua agendă pentru competențe în 

Europa, prezentată de Comisie în iunie 2016. În prezent, în UE există 61 de milioane de adulți care au 

absolvit, în cel mai bun caz, ciclul de învățământ secundar inferior. Prin intermediul acestei 

recomandări, statele membre s-au angajat să ofere adulților cu un nivel scăzut de competențe și 

calificări oportunități noi și îmbunătățite de a-și ameliora aptitudinile de bază de citire și scriere, 

precum și aptitudinile numerice și digitale. Acest raport analizează măsurile luate de statele membre, 

care diferă ca amploare și nivel de ambiție. Multe dintre aceste măsuri au beneficiat de sprijin din 

Fondul social european. 

Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de țară și a rezultatelor bilanțurilor aprofundate. 

În lunile următoare, Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre în lumina analizei acestor 

rapoarte. Vicepreședinții, comisarii și serviciile Comisiei vor efectua vizite în statele membre pentru a se 

întâlni cu membrii guvernelor, parlamentelor naționale, partenerii sociali și alte părți interesate și pentru a 

discuta constatările rapoartelor. Aceste vizite vor include, de asemenea, discuții specifice privind anexele 

referitoare la modul în care viitoarele fonduri ale politicii de coeziune a UE ar putea contribui la abordarea 

nevoilor specifice în materie de investiții în statele membre. 

În luna aprilie, statele membre trebuie să își prezinte programele naționale de reformă, care detaliază 

prioritățile naționale de reformă, și programele de stabilitate (pentru țările din zona euro) sau programele de 

convergență (pentru țările din afara zonei euro), care prevăd strategiile lor bugetare multianuale. 

Pe baza tuturor acestor programe, Comisia va prezenta în primăvară propunerile sale privind un nou 

set de recomandări specifice fiecărei țări, care vor viza principalele provocări care trebuie abordate în 

perioada 2019-2020. Recomandările vor include, de asemenea, orientări bugetare. Acestea se vor baza pe 

previziunile de primăvară ale Comisiei, care vor include datele bugetare finale pentru 2018, validate de 

Eurostat. 

 

                                                           
8 Raportul referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește Recomandarea Consiliului privind „parcursurile 

de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți” 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-report-upskilling-pathways_en
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-report-upskilling-pathways_en


 
 

 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat în data 

de 28 februarie 2019, rapoartele9 

prezentate de Facebook, Google și Twitter 

referitoare la progresele înregistrate în 

ianuarie 2019 cu privire la angajamentele 

pe care acestea și le-au asumat în materie 

de combatere a dezinformării. Cele trei 

platforme online sunt semnatare ale 

Codului de bune practici împotriva 

dezinformării și au fost invitate să 

raporteze lunar informații cu privire la 

acțiunile pe care le-au întreprins în 

perspectiva alegerilor pentru Parlamentul 

European din mai 2019.  

Rapoartele ar trebui să se refere la 

măsurile adoptate de societățile online în 

ianuarie 2019. Următorul raport lunar, 

având ca obiect activitățile realizate în 

februarie, va fi publicat în martie 2019. 

Aceste rapoarte vor permite Comisiei să 

verifice dacă, înainte de alegerile europene 

din mai 2019, sunt în vigoare politici eficace 

care să asigure integritatea proceselor 

electorale. 

                                                           
9 Rapoartele platformelor online 
 

Până la sfârșitul anului 2019, Comisia 

va efectua o evaluare cuprinzătoare a 

perioadei inițiale de 12 luni a Codului de 

bune practici împotriva dezinformării. În 

cazul în care rezultatele nu sunt 

satisfăcătoare, Comisia poate propune 

acțiuni suplimentare, inclusiv acțiuni cu 

caracter de reglementare. 

Monitorizarea Codului de bune practici 

face parte din Planul de acțiune împotriva 

dezinformării, pe care Uniunea Europeană 

l-a adoptat în luna decembrie a anului 

trecut pentru a consolida capacitățile și a 

întări cooperarea dintre statele membre și 

instituțiile UE, cu scopul de a aborda în mod 

proactiv amenințările generate de 

dezinformare. 

Principalele rezultate ale 

rapoartelor: 

• Facebook nu a raportat cu 

privire la rezultatele activităților întreprinse 

în luna ianuarie în materie de control al 

plasării publicității. Anterior, anunțase că în 

martie 2019 vor fi disponibile arhive la 

nivelul întregii UE privind publicitatea 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Codul de practici împotriva dezinformării 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/645272
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-protects-eu-steps-action-against-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-protects-eu-steps-action-against-disinformation


 
 

 

politică și tematică. Raportul oferă 

informații actualizate referitoare la cazuri 

de interferență din partea unor țări terțe în 

state membre ale UE, dar nu prezintă 

numărul de conturi false eliminate ca 

urmare a activităților rău-voitoare care 

vizau în mod expres Uniunea Europeană. 

• Google a furnizat date defalcate 

pe state membre, privind acțiunile 

întreprinse în luna ianuarie pentru a 

îmbunătăți controlul plasării publicității în 

UE. Cu toate acestea, indicii de măsurare a 

progreselor furnizați nu sunt suficient de 

exacți și nu clarifică în ce măsură s-au 

întreprins acțiuni de combatere a 

dezinformării sau a altor tipuri de mesaje 

(de exemplu, publicitatea înșelătoare). La 

29 ianuarie 2019, Google a publicat o nouă 

politică în materie de „publicitate 

electorală” și, de îndată ce difuzorii de 

publicitate vor plasa astfel de anunțuri, va 

începe să publice un raport privind 

transparența publicității politice. Google nu 

a furnizat dovezi privind punerea în aplicare 

concretă, în luna ianuarie, a politicilor sale 

în materie de integritate a serviciilor. 

• Twitter nu a furnizat niciun 

indice de măsurare a progreselor în ceea ce 

privește angajamentele sale de 

îmbunătățire a controlului plasării 

publicității. Referitor la transparența 

publicității politice, contrar celor anunțate 

în raportul din ianuarie privind punerea în 

aplicare a politicilor, Twitter a amânat 

decizia până la raportul din februarie. Cât 

privește integritatea serviciilor, Twitter a 

adăugat cinci noi seturi de conturi, care 

cuprind numeroase conturi din țări terțe, în 

cadrul arhivei sale de operațiuni externe 

potențiale, care sunt puse la dispoziția 

publicului și în care se pot efectua căutări, 

dar nu a raportat cu privire la indicii de 

măsurare a progreselor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-746_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-746_ro.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul summit desfăşurat între 

Uniunea Europeană şi Liga statelor arabe a 

marcat începutul unei etape în consolidarea 

parteneriatului dintre cele două regiuni. 

Reuniunea a fost prezidată de Donald Tusk, 

preşedintele Consiliului European şi de 

Abdel Fattah Al-Sisi, preşedintele Egiptului.  

Pe agenda reuniunii s-au aflat 

subiecte precum: consolidarea 

parteneriatului UE-LSA, asigurarea 

respectării ordinii multilaterale şi stadiul 

evoluţiilor din regiune ş.a. 

 

 

În cadrul discuţiilor purtate, liderii 

europeni şi arabi şi-au exprimat 

angajamentul de a consolida cooperarea 

pentru a spori stabilitatea, prosperitatea și 

bunăstarea celor două regiuni și a lumii în 

ansamblu, în acelaşi timp cu evoluţia ordinii 

globale. De asemenea, s-au angajat să 

elaboreze o agendă concretă, în special în 

domeniile comerţului, energiei, ştiinţei, 

cercetării, tehnologiei, agriculturii ş.a. 

Liderii au convenit asupra consolidării 

cooperării pentru securitate, soluţionarea 

conflictelor şi a dezvoltării socio-economice 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA 

MOGHERINI 

SUMMIT-UL UE - LIGA STATELOR ARABE (LSA), 24 - 25 februarie 2019,  
Sharm El-Sheikh, Egipt 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/25/sharm-el-sheikh-summit-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/25/sharm-el-sheikh-summit-declaration/


 
 

 

în regiune, în special în ceea ce priveşte 

migraţia şi controlul la frontiere. În acest 

sens, dl Tusk a declarat „ (...) ne vom 

intensifica eforturile pentru a preveni 

intrarea ilegală de persoane, pentru a 

eradica traficul de persoane și pentru a 

lupta împotriva celor care exploatează 

persoanele vulnerabile.” 

Liderii UE şi cei arabi şi-au exprimat 

angajamentul faţă de multilateralism şi faţă 

de respectarea drepturilor omului şi au 

convenit să intensifice cooperarea între 

LSA, UE, ONU și Uniunea Africană. Şi-au 

manifestat, de asemenea, angajamentul 

față de Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, precum și față de punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris. 

De altfel, liderii au subliniat că 

abordarea crizelor regionale necesită soluţii 

politice conforme cu dreptul internaţional şi 

şi-au exprimat interesul pentru 

identificarea unor soluţii politice pentru 

situaţia din Siria, Libia şi Yemen, în 

conformitate cu rezoluţiile ONU. 
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 În  perioada 25 februarie – 3 martie 2019, deputații europeni și-au desfășurat 

activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles – Belgia. 

 

Comisia specială pentru infracțiuni financiare, evaziunea fiscală 

și evitarea obligațiilor fiscale (TAX3) a Parlamentului European a 

prezentat și adoptat, în data de 27 februarie a.c., un raport - foaie 

de parcurs10 pentru o impozitare echitabilă și eficientă și pentru 

combaterea infracțiunilor  financiare. 

Printre constatările făcute de Comisia TAX3 se numără: 

▪ o lipsă generală a voinței politice a statelor membre în 

cadrul Consiliului de combatere a evaziunii / evitării fiscale și a 

criminalității financiare; 

▪ un număr de 7 state din UE (Belgia, Cipru, Ungaria, 

Irlanda, Luxemburg, Malta și Olanda) au trăsăturile unui paradis fiscal și facilitează o planificare fiscală 

agresivă; 

▪ cardurile bancare de tip gold și pașapoartele ridică probleme care trebuie eliminate treptat; 

▪ schema practicată în Dosarul Cum-ex11 arată complexitatea sistemelor fiscale aplicate și 

care au ca rezultat lacune juridice, iar tratatele fiscale multilaterale și nu cele bilaterale reprezintă 

calea de urmat. 

Recomandările Comisiei TAX3 vizează revizuirea sistemului de combatere a infracțiunilor 

financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, în special prin îmbunătățirea amănunțită a 

                                                           
10 2018/2121(INI) - Fișă de procedură. Raportul încheie mandatul pe termen lung al Comisiei TAX3, și s-a bazat 

pe activitatea întreprinsă: 18 audieri cu privire la anumite subiecte de interes, 10 schimburi de opinii cu miniștrii de 
finanțe și cu reprezentanți Comisiei Europene și 4 misiuni în SUA, Insula Man, Danemarca, Estonia și Letonia. 

11 Dosarul CumEx este o schemă de fraudă fiscală descoperită în 2017 printr-o colaborare între mai multe instituții 
de presă europene. O rețea de bănci, comercianți de acțiuni și avocați de top a obținut miliarde din trezoreriile europene 

prin suspiciuni de fraudă și speculații cu impozit pe dividende. 

COMISII 

Infracțiuni fiscale: comisia specială solicită o forță polițienească europeană 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/report-vote-and-statements-kofod-niedermayer-tax3_I168342-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.890+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2121(INI)
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cooperării autorităților răspunzătoare și crearea unor noi organisme la nivelul UE și la nivel mondial, 

cum ar fi:   

▪ Instituirea unui organism de pază al UE împotriva spălării banilor;  

▪ Comisia Europeană să acționeze imediat și să propună crearea unui organ de poliție 

financiară europeană;  

▪ înființarea unui organism fiscal global în cadrul ONU; 

▪ trebuie luate în considerare contra-măsuri împotriva SUA dacă nu asigură reciprocitatea 

FATCA12; 

▪ Consiliul UE ar trebui să evalueze în mod corespunzător situația din Elveția, pentru a se 

asigura că nu se există regimuri fiscale dăunătoare; 

▪ clauzele privind „buna guvernanță fiscală” ar trebui incluse în mod sistematic în noile 

acorduri ale UE cu țările terțe; 

▪ denunțătorii și jurnaliștii de investigație trebuie să fie mult mai bine protejați, iar sistemul 

de recompensare al SUA pentru denunțători ar putea fi preluat și în UE; 

▪ Malta și Slovacia trebuie să facă tot posibilul pentru a identifica instigatorii din spatele 

uciderilor celor doi jurnaliști de investigație. 

Raportul Comisiei TAX3 a fost adoptat și va fi transmis pentru votul în plenul PE în sesiunea din 

25-28 martie a.c., de la Strasbourg.  

Președintele Comisiei TAX3, dl Petr Ježek (ALDE, CZ), a declarat: „(…) Munca desfășurată de 

această comisie în decursul mandatului său de 12 luni a scos în evidență probleme fără precedent care 

afectează sectorul bancar și cel financiar. Anchetele și audierile ne-au ajutat să redactăm recomandări, 

în special cu privire la necesitatea de a impune o mai bună și mai strictă supraveghere bancară a 

legislației UE privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, și un schimb 

sporit de informații între FIU13 și autoritățile fiscale. Acum este crucial să ne menținem poziția pentru 

punerea în aplicare a recomandărilor noastre guvernelor și actorilor relevanți.” 

                                                           
12 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este un act normativ elaborat în 2010 de Guvernul SUA cu scopul 

de a preveni evaziunea fiscală pe care ar putea să o facă cetățenii sau rezidenții americani în legătura cu câștigurile pe 

care le dețin în afara SUA. Prevederile FATCA se aplica începând cu 1 iulie 2014. Aplicarea acestui act presupune să fie 
identificați cei care  au calitatea de cetățeni sau rezidenți americani, pentru a fi raportați către autoritățile fiscale atât 

din țara în care stau, cât și din SUA. Din anul 2014, și România se conformează  cerințelor FATCA. 
13 Platform of the Financial Intelligence Units of the European Union (EU FIUs’ Platform) = Platforma unităților de 

informații financiare ale Uniunii Europene 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124707/PETR_JEZEK/home
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Dl Jeppe Kofod (S&D, DK), coraportor, a ținut să menționeze că: „(…) Europa are o problemă 

serioasă cu spălarea banilor și frauda fiscală. Avem cea mai mare, cea mai bogată și cea mai integrată 

piață unică din lume, cu libera circulație a capitalului, dar fără o supraveghere transfrontalieră 

eficientă, precum și 28 de dispoziții naționale diferite de combatere a spălării banilor și a fraudei fiscale. 

Acest lucru creează un șir de lacune, care dau prea ușor posibilitatea infractorilor să facă abuz, să 

spele cantități mari de bani, așa cum s-a întâmplat în scandalul Danske Bank14, sau să proiecteze 

scheme de furt foarte profitabile, așa cum au procedat în cazul dosarului Cum Ex. Avem nevoie de o 

reglementare mai riguroasă la nivelul UE, de sancțiuni dure asupra băncilor care facilitează infracțiunile 

financiare și de o nouă poliție financiară europeană în cadrul Europol.” 

Raportul adoptat încheie mandatul pe termen lung al Comisiei TAX3 și s-a bazat pe activitatea 

întreprinsă, respectiv: 18 audieri cu privire la anumite subiecte de interes, 10 schimburi de opinii cu 

miniștri de finanțe și cu reprezentanții Comisiei Europene și 4 misiuni în SUA, Insula Man, Danemarca, 

Estonia și Letonia. 

 

Protejarea accesului cetățenilor la securitatea socială în caz de neconcordanță cu 

Brexit 

Cetățenii UE își vor păstra reciproc 

beneficiile sociale acumulate înainte de 

Brexit.  

Textul15 adoptat, în data de 26 februarie 

a.c., în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței 

de muncă și afaceri sociale (EMPL), urmărește 

stabilirea măsurilor de contingență în 

domeniul coordonării sistemelor de securitate 

socială ca urmare a Brexit și vizează, în mod 

                                                           
14 Scandalul spălării banilor de la Danske Bank se referă la investigațiile în curs și la atenția presei asupra 

participării Danske Bank la băncile din Copenhaga în tranzacțiile suspecte efectuate de conturi nerezidente în perioada 

2007-2015. Este probabil  cel mai mare scandal al spălării banilor din lume. Ancheta este în curs de desfășurare. 
15 COM(2019)53 - 2019/0019(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, coraportori Marian Harkin (ALDE) și Jean 

Lambert (Verts/ALE) – fișă de procedură  

special,  să protejeze drepturile la prestațiile 

de securitate socială bazate pe asigurare, 

angajare sau reședință dobândite înainte de 

retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord din UE, cu sau fără 

respectarea acordului. Aceste măsuri de 

urgență s-ar aplica cetățenilor UE care trăiesc 

în Regatul Unit și cetățenilor din Regatul Unit 

care trăiesc în unul dintre cele 27 de state 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124870/JEPPE_KOFOD/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20190226-1+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20190226-1+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190053.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/0019(COD)
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membre UE, care au dobândit drepturi sociale 

datorită liberei circulații a persoanelor, și vor 

fi adoptate unilateral de către UE și vor intra 

în vigoare numai dacă Regatul Unit nu va 

părăsi UE fără acordul de retragere. 

De asemenea, deputații europeni au 

solicitat Comisiei Europene să elaboreze un 

raport pentru a evalua modul în care măsurile 

au fost puse în aplicare la 1 an de la aplicarea 

regulamentului și să îl prezinte Parlamentului 

European și Consiliului UE. 

Dna Jean Lambert (Grupul Verts/ALE, 

Regatul Unit), coraportor, a declarat: „(…) 

Acesta este minimum pe care îl putem face în 

această situație. Este regretabil că avem de-

a face cu o legislație de urgență. Drepturile 

cetățenilor au reprezentat întotdeauna o 

prioritate pentru Parlamentul European. 

Această legislație de urgență prevede cel 

puțin bazele concrete ale drepturilor de 

securitate socială și drepturile  persoanelor 

care se găsesc într-o situație dificilă.” 

La rândul său, dna Marian Harkin (ALDE, 

IE), a  fost de părere că: „(…) Europenii care 

și-au exercitat dreptul la liberă circulație nu 

trebuie să devină daune colaterale în nici un 

scenariu Brexit. Comisia Europeană se 

angajează să pună în aplicare legislația 

necesară pentru a elimina lacunele și pentru 

a se asigura că cei care și-au exercitat dreptul 

la liberă circulație nu pierd nimic în urma 

Brexit.” 

Măsurile convenite în Comisia EMPL vor 

trebui confirmate prin votul plenului PE, în 

sesiunea din 11-14 martie a.c., și urmează să 

fie publicate înainte de data retragerii 

Regatului Unit din UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4531/JEAN_LAMBERT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4531/JEAN_LAMBERT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28116/MARIAN_HARKIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28116/MARIAN_HARKIN/home
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Raport intermediar  privind exercitarea  Președinției române a Consiliului UE 

Sfărșitul lunii februarie 2019 marchează parcurgerea unei treimi din mandatul Președinției române 

a Consiliului UE.  

La nivelul instituțiilor naționale implicate, s-au întreprins toate demersurile necesare pentru a se 

asigura o bună desfășurare a reuniunilor pe care România le-a găzduit pe durata Președinției la Consiliul 

UE. În această perioadă s-au desfășurat, atât la București, cât și la Bruxelles, 10% din evenimentele 

de pe agenda Președinției române a Consiliului UE. 

 

 

România a arătat că este pregătită să acționeze eficient pentru avansarea dosarelor legislative 

majore de pe agenda europeană, în special în primele trei luni ale Președinției României, înainte de 

alegerile pentru Parlamentul European programate pentru luna mai a anului 2019. 

Președinția română a purtat un dialog intens cu instituțiile europene, cu partenerii-cheie și cu 

Trio-ul de Președinții din care face parte, pentru a asigura coerența necesară în susținerea priorităților 

strategice convenite la nivel regional și european. Președinția română și-a propus o abordare 

pragmatică pentru a obține rezultate ce pot aduce beneficii concrete cetățenilor europeni. 

 

9 reuniuni ale 
Consiliilor de miniștri 

5 reuniuni la 
Bruxelles

4 reuniuni la 
București

20 
reuniuni 
COREPER

400 grupuri 
de lucru

dosare legislative

54 acorduri 
politice 

încheiate

38 acorduri 
andosate de 
ambasadorii 

UE
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În contextul exercitării președinției române a Consiliului Uniunii Europene, în perioada 26-27 

februarie 2019, a avut loc Conferința ,,Justiția penală în spațiul cibernetic”. Evenimentul a fost 

organizat de Ministerul Justiției în colaborare cu Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității 

informatice din București. Lucrările au fost deschise de către dl Tudorel Toader, ministrul român al 

justiției și de către dna Gabriella Battaini-Dragoni, Secretar general adjunct al Consiliului Europei. 

Lucrările conferinței s-au adresat statelor membre ale UE, statelor din Parteneriatului Estic, 

statelor părți la Convenția de la Budapesta, furnizorilor de servicii ș.a.  

Conferința și-a propus să stabilească rolul 

justiției penale în lupta împotriva criminalității 

informatice și a altor forme de criminalitate în spațiul 

cibernetic la modul general și, în special,  avansarea 

procesului de negociere a pachetului legislativ 

referitor la probele electronice (e-evidence) la 

nivelul UE, cât și coordonarea acestuia cu 

negocierea celui de-al doilea Protocol adițional la 

Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică („Convenția de la Budapesta”)16.   

                                                           
16 Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (cunoscută sub numele de Convenția de la 

Budapesta) este primul tratat internațional privind infracțiunile comise prin Internet și alte rețele informatice, care se 

ocupă, în special, de încălcarea dreptului de autor, frauda on-line,  pornografie infantilă și încălcarea securității rețelei. 
Convenția urmărește realizarea unei politici penale comune, care  să protejeze societatea împotriva criminalității 

informatice, prin adoptarea unei legislații adecvate și prin încurajarea cooperării internaționale. Convenția de la 
Budapesta este completată de un Protocol privind xenofobia și rasismul comis prin intermediul sistemelor informatice. 

 

CONFERINŢA „JUSTIŢIA PENALĂ ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC” 

Marţi - miercuri, 26 -27 februarie 2019,  Bucureşti 

https://www.romania2019.eu/2019/02/20/conferinta-justitia-penala-in-spatiul-cibernetic-26-27-februarie-2019/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/criminal-justice-in-cyberspace-conference-in-bucharest
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/deputy-secretary-general/home
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=189&CM=8&DF=&CL=ENG
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În discursul susținut la deschiderea lucrărilor, ministrul 

justiției a afirmat faptul că: „Unul dintre scopurile acestei 

conferințe este de a oferi o platformă de dialog între experții 

dintr-o mare diversitate de state, nu doar dintre statele 

membre UE, precum și experți din domeniul protecției 

datelor persoanale și sectorului privat asupra modalităților 

în care spațiul cibernetic să devină un spațiu de libertate și 

siguranță, în care legea este respectată.”. 

 

 

Dna Gabriella Battaini-Dragoni, Secretar 

general adjunct al Consiliului Europei a declarat: 

„(…) Convenția Consiliului Europei privind 

criminalitatea informatică este ghidul pentru 

legislația internă la scară globală și cadrul pentru 

cooperarea internațională, nu doar pentru 

criminalitatea cibernetică, ci pentru toate 

infracțiunile care implică dovezi electronice - și nu 

doar pentru Europa, ci și la nivel global." 

Conferința a avut 4 sesiuni de lucru, în 

cadrul cărora s-a discutat despre (1) 

amenințările, victimele și impactul 

criminalității în spațiul cibernetic: previziunile 

pentru anul 2019, (2) reconcilierea securității 

și a drepturilor fundamentale: implicațiile 

deciziilor judecătorești și a normelor 

referitoare la protecția datelor privind accesul 

la dovezi electronice, (3) provocări pentru 

justiția penală în spațiul cibernetic, (4) soluții: 

programe de consolidare a capacităților 

Uniunii Europene și Consiliului Europei.  

Astfel, pe parcursul discuțiilor s-au făcut 

referiri la raporturile existente între teritorialitate 

și jurisdicție în spațiul cibernetic și la jurisprudența 

privind accesul la date personale și garantarea 

drepturilor fundamentale ale cetățenilor.  

Prioritățile României în cadrul Președinției 

Consiliului Uniunii Europene au în vedere atât 

avansarea procesului de negociere a pachetului 

legislativ privind probele electronice (e-evidence), 

cât și coordonarea   acestuia cu negocierea celui 

de-al doilea Protocol adițional la Convenția 

Consiliului Europei. 
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De asemenea, cu ocazia acestui eveniment s-a sărbătorit cea de a 5-a  aniversare a Biroului 

pentru Programul Cybercrime al Consiliului Europei (C-PROC) din București, prin care sunt sprijinite 

statele din întreaga lume pentru consolidarea capacității de a răspunde provocărilor actuale. În cei 5 

ani de activitate, biroul a susținut peste 600 de activități în toate regiunile lumii, implicând mai mult 

de 120 de state. 

În acest scop, Președinția română la Consiliul UE va participa la întregul proces de elaborare a 

viitorului Cadru european de cooperare pentru educație și formare după anul 2020 şi consideră că 

reuniunea de la București a avut un rol deosebit de important în consolidarea cooperării dintre statele 

membre. 

Pe agenda de lucru a reuniunii s-a aflat și informarea Comisiei Europene care vizează inițiativele 

creării unui Spațiului European al Educației până în anul 2025 și două sesiuni plenare dedicate inovației 

digitale și asigurării calității în educație. În acest context, România va continua demersurile pentru 

consolidarea acestei inițiative ca spațiu de interes comun și va contribui la valorificarea oportunităților 

și provocărilor care vor apărea.  

 

 

 

 

În cadrul dimensiunii parlamentare a președinției române a Consiliului UE a avut loc a patra 

reuniune a Grupului mixt de control parlamentar specializat17 (JPSG) al Europol18. Evenimentul a fost 

coprezidat de dna deputat Oana-Consuela Florea, șeful delegației române la JPSG Europol, și de dl 

Claude Moraes, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a 

Parlamentului European. Reuniunea s-a desfășurat pe parcursul a două zile.  

                                                           
17 Grupul mixt de control parlamentar specializat (JPSG) a fost înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2016/794)  

ca structură comună a parlamentelor naționale și a Parlamentului European cu rol de control politic al activităților 

Europol, inclusiv în ceea ce privește impactul acelor activități asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice. 

18 Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) are sediul la Haga, Țările de 
Jos, și  a fost înființată în 1995 cu scopul de a susține și de a consolida acțiunile autorităților competente ale statelor 

membre și cooperarea lor pentru prevenirea și combaterea criminalității grave, a terorismului ș.a. 

REUNIUNEA GRUPULUI MIXT DE CONTROL PARLAMENTAR SPECIALIZAT AL AGENȚIEI 

UNIUNII EUROPENE PENTRU COOPERARE ÎN MATERIE DE APLICARE A LEGII (EUROPOL) 

24 – 25 februarie 2019,  Bucureşti 
 

https://www.coe.int/fr/web/deputy-secretary-general/-/celebration-of-the-5th-anniversary-of-the-bucharest-c-proc-office
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/cybercrime-office-c-proc-
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.comunicat?idn=91&idl=1&idm=6
https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5683a363b01683d7041d204b9.do
https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5683a363b01683d7041d204b9.do
https://www.europol.europa.eu/
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=2&ids=34
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vhyzmvgyd3zu
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Astfel, în data de 24 februarie a.c. au avut loc întâlniri pregătitoare privind troica prezidențială19 

a JPSG Europol și cea a grupului de lucru constituit în vederea stabilirii modalităților de participare a 

Parlamentului danez la reuniunile JPSG.   

În cea de a doua zi a reuniunii, pe ordinea de zi s-au aflat următoarele: 

• informări privind evoluția informațiilor operative a călătoriilor și combaterea criminalității 

informatice în perioada septembrie 2018 – februarie 2019; 

•  prezentări ale acțiunilor întreprinse de instituțiile UE pentru contracararea amenințărilor la 

adresa securității europene; 

•  clarificarea procedurii de desemnare a reprezentantului grupului la reuniunile consiliului de 

administrație al Europol; 

• accentuarea unor domenii specifice de acțiune a Europol – Centrul european de combatere 

a criminalității informatice, respectiv Centrul de informații privind călătoriile, structură ce urmează a 

se înființa în cursul acestui an.  

Evenimentul a reunit 68 de parlamentari, reprezentând 37 de parlamente sau camere ale 

parlamentelor naționale din 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și 7 membri ai 

Parlamentului European.  

                                                           
19 Troica prezidențială reprezintă o structură formată din șefii delegațiilor parlamentelor președinției actuale 

(română), anterioare (austriacă) și următoare (finlandeză) și a Parlamentului European. Astfel, la București au 
participat: dl Anton Froschauer, membru al Consiliului Federal al Parlamentului Austriei, dl Christian Ries, membru al 

Consiliului Național al Parlamentului austriac și dna Sirpa Paatero, membru a Comitetului pentru administrație din 
Parlamentul finlandez. 

 

https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a86900ec3c0169153b12d40046.do
https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a86900ec3c0169153bc2db0048.do
https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc568c01b990168c1d9940100ef.do
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-21-2018-INIT/ro/pdf
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Ministerul Comunicațiilor și societății informaționale a găzduit, sub egida Președinției române a 

Consiliului UE, în data de 1 martie 2019, la București, la Palatul Parlamentului, reuniunea informală a 

miniștrilor în domeniul comunicațiilor. Dl Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății 

informaționale, a prezidat reuniunea ministerială în domeniul digital, la care a fost invitat și 

vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, dl Andrus Ansip.  

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR 

Vineri, 1martie 2019,  Bucureşti 
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Reuniunea informală a miniștrilor comunicațiilor din UE a avut ca obiectiv central lansarea unei 

dezbateri strategice și politice privind viitorul Europei puternic digitizate: elaborarea strategiei pentru 

piața unică digitală post 2020, precum și subiecte referitoare la inteligența artificială și securitatea 

cibernetică.  

„(…) România a devenit, în aceste zile, principalul pol de 

dezbateri la nivel european în domeniul digitalizării. Alături de 

omologii mei din statele membre și de reprezentanți de nivel 

înalt ai Comisiei Europene, am avut o discuție aplicată privind 

viitorul digital al Europei, despre provocări și oportunități în 

atingerea dezideratului comun de creștere a competitivității 

economiei europene, în linia asigurării autonomiei strategice a 

UE din punct de vedere tehnologic, în raport cu partenerii 

noștri economici. Ne dorim ca Europa să devină un lider global 

pe toate palierele digitale: tehnologie 5G, inteligența 

artificială, securitatea cibernetică, calcul de înaltă 

performanță, Big Data”, a declarat dl Alexandru Petrescu, 

ministrul comunicațiilor și societății informaționale. 

 

Președinția română consideră că 

strategia digitală europeană post 2020 poate 

genera beneficii semnificative pentru Europa 

în ceea ce privește oferirea de noi oportunități 

cetățeniilor și întreprinderilor, asigurând rețele 

și servicii de încredere, de mare viteză și 

accesibile tuturor 

 „(…) Realizarea obiectivului unei Europe cu 

adevărat digitale și conectate nu se referă 

doar la mărime și indicatori, ci și la coeziune, 

la reducerea disparităților și la colaborarea 

pentru a crea o economie europeană mai 

puternică, mai competitivă și cu performanțe 

mai bune, cu mai multe locuri de muncă în 

domeniul digital, construind în același timp 

capabilități mai puternice de securitate”, a mai 

spus ministrul Alexandru Petrescu. 

Un alt subiect dezbătut de pe agenda 

reuniunii a fost cele referitor la inteligența 

artificială . 

„(…) Dincolo de numeroasele aplicații în 

economie ale inteligenței artificiale, există 

aspecte de ordin tehnologic ale acesteia care 

presupun un efort continuu de inovare și 

cercetare. Pentru a se asigura o discuție 

riguros fundamentată tehnologic, pentru a se 

putea stabili priorități investiționale și pentru 
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a pregăti un cadru de reglementare robust, 

consider că este oportun să abordăm subiectul 

inteligenței artificiale și în cadrul reuniunilor 

noastre sectoriale la nivel înalt” - a mai 

menționat ministrul Alexandru Petrescu. 

Pentru a maximiza beneficiile inteligenței 

artificiale, Președinția română consideră 

obligatorie lansarea dezbaterilor politice și 

strategice la toate nivelurile și în toate forurile 

europene relevante privind măsurile de 

susținere a dezvoltării inteligenței artificiale în 

Europa. Astfel, inteligența artificială va 

contribui semnificativ la crearea unei industrii 

europene puternice, prin generarea unei 

creșteri a productivității, a competitivității și a 

inovării, îmbunătățind în mod semnificativ 

viața cetățenilor și a companiilor europene.  

Referitor la securitatea cibernetică, în 

contextul transformării digitale s-a 

concluzionat că aceasta nu mai este o  

opțiune, ci o obligație pentru noi toți: cetățeni, 

companii, organizații. În acest sens, 

dezvoltarea cooperării, competențelor și 

cercetării, precum și continuarea investițiilor 

în domeniu  sunt esențiale și pentru protejarea 

intereselor politice, economice și de securitate 

ale UE. 

 

 

 

 

Temele de pe agenda reuniunii, care s-a desfășurat în data de 27 februarie a.c., la București, au 

inclus discuții privind contribuția educației și formării la viitorul Uniunii Europene, viitorul cadru strategic 

în educație și formare, cu un accent special pe calitate, incluziune, mobilitate și excelență în educație.  

Organizat sub auspiciile Președinției române a Consiliului UE, acesta a fost primul eveniment al 

Ministerului educației naționale din calendarul reuniunilor informale.  

Mai mult de 70 de experți din statele membre ale UE, reprezentanți ai Comisiei Europene şi ai 

Secretariatului general al Consiliului UE au discutat concluziile și recomandările formulate de Comitetul 

european de experți în domeniul educației şi formării profesionale, prezentate în luna ianuarie a.c., la 

Forumul pentru viitorul învățării.  

„Am apreciat rezultatele muncii depuse de acest comitet, care ne-au fost aduse în atenție -  tipul 

şi dimensiunea provocărilor - și la care noi va trebui să le găsim un răspuns, într-un viitor cât mai 

apropiat. Scăderea demografică, digitalizarea şi dezvoltările tehnice, ascensiunea inteligenței artificiale, 

migrația, toți acești factori vor influența în viitor imaginea societății noastre. Magnitudinea acestor 

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII (HLG) 

Miercuri, 27 februarie 2019,  Bucureşti 
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provocări necesită o acțiune imediată. Sistemele noastre de educație şi formare profesională trebuie 

să ofere un răspuns în ceea ce privește gama de competențe necesare cetățenilor noștri pentru a trăi, 

munci, a fi activi şi a prospera într-o societate care cunoaște schimbări profunde. Este necesară o 

evaluare atentă atât a progreselor făcute, cât şi a cadrului strategic actual pentru a identifica rezultatele 

pozitive și aspectele care pot fi îmbunătățite” - a declarat ministrul român al educației, dna Ecaterina 

Andronescu. 

În acest scop, Președinția română la Consiliul UE va participa la întregul proces de elaborare a 

viitorului Cadru european de cooperare pentru educație și formare după anul 2020 şi consideră că 

reuniunea de la București a avut un rol deosebit de important în consolidarea cooperării dintre statele 

membre. 

Pe agenda de lucru a 

reuniunii s-a aflat și 

informarea Comisiei Europene 

care vizează inițiativele creării 

unui Spațiului European al 

Educației până în anul 2025 și 

două sesiuni plenare dedicate 

inovației digitale și asigurării 

calității în educație. În acest 

context, România va continua 

demersurile pentru 

consolidarea acestei inițiative 

ca spațiu de interes comun și 

va contribui la valorificarea 

oportunităților și provocărilor 

care vor apărea.  
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uniune a  

Acordul referitor la o nouă generație de indici de referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon 

 

În data de 25 februarie 2019, Parlamentul 

European și Președinția română a Consiliului UE 

au ajuns la un acord politic referitor la o nouă 

generație de indici de referință pentru activitățile 

cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon, necesari pentru a contribui la încurajarea 

investițiilor în proiecte și active durabile. Normele 

mai trebuie însă să fie aprobate în mod oficial de 

Parlamentul European și de Consiliu.  

Acordul politic la care s-a ajuns va fi urmat 

de noi discuții tehnice pentru finalizarea textului. 

Comitetul Reprezentanților Permanenți 

(COREPER) al Consiliului și Parlamentul European 

vor trebui să adopte în mod oficial noile norme 

înainte ca acestea să poată intra în vigoare. 

 

Acest acord creează două noi categorii 

de indici de referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon: un 

indice de referință pentru activitățile de tranziție 

climatică și un indice de referință specializat, care 

permite alinierea portofoliilor de investiții la 

obiectivul Acordului de la Paris de limitare a 

creșterii temperaturii mondiale la 1,5˚ peste 

nivelurile preindustriale. Normele convenite, care 

au fost propuse de Comisie în mai 2018, sprijină 

obiectivele uniunii piețelor de capital (UPC) de a 

conecta finanțarea cu nevoile economiei 

și Agenda UE pentru dezvoltare durabilă. 

 

 

 

 

 

 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_ro.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
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Un nou acord simplifică normele aplicabile firmelor de investiții pentru a sprijini piețele 

de capital deschise și dinamice 

În data de 26 februarie 2019 Parlamentul 

European și Președinția română au ajuns la un 

acord politic cu privire la norme prudențiale 

mai proporționale și mai eficace pentru firmele 

de investiții (IFR). Acestea vor contribui la 

îmbunătățirea fluxurilor de investiții în 

întreaga UE și la o mai bună protecție a 

investitorilor.  

Propunerea Comisiei din decembrie 2017 

privind IFR face parte din Planul de acțiune al 

Comisiei pentru consolidarea uniunii piețelor 

de capital (UPC) din septembrie 2015. IFR 

susține obiectivul uniunii piețelor de capital de 

a promova în continuare activitățile firmelor 

care sprijină fluxul de investiții de la 

deponenții europeni către întreprinderile 

europene, ținând seama în mod corespunzător 

de riscurile acestora. 

Acest acord politic va fi urmat de alte 

materiale tehnice, astfel încât Parlamentul 

European și Consiliul să poată adopta oficial 

textele finale în cadrul acestei legislaturi. 

Legislația revizuită, care reprezintă un 

element-cheie al uniunii piețelor de capital a 

UE (UPC), va asigura norme mai proporționale 

și o supraveghere mai bună pentru toate 

firmele de investiții în ceea ce privește 

cerințele de capital, cerințele de lichiditate și 

alte cerințe de gestionare a riscurilor. Aceasta 

ar trebui să asigure, de asemenea, condiții de 

concurență echitabile între instituțiile 

financiare mari și de importanță sistemică: 

firmele de investiții care desfășoară activități 

similare celor bancare și care prezintă riscuri 

similare celor aplicabile băncilor vor fi supuse 

acelorași norme și aceleiași supravegheri ca 

băncile. Pe de altă parte, firmele mai simple și 

care prezintă mai puține riscuri, vor beneficia 

de un set de norme complet revizuit, mai 

adaptat la modelele lor de afaceri. În noul 

cadru, normele de echivalență pentru 

furnizarea de servicii de investiții de către 

firme din țări terțe vor fi, de asemenea, 

consolidate și clarificate. 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5304_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5304_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
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Acordul provizoriu privind dreptul de autor pentru mediul on-line  

Platformele on-line mari nu ar trebui să mai poată câștiga bani prin utilizarea conținutului 

jurnaliștilor și artiștilor fără a le plăti drepturile de autor în mod echitabil. Aceasta este esența unui nou 

acord privind drepturile de autor pe piața digitală.  

În acest context, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a aprobat, în data de 26 februarie a.c., 

reforma normelor UE privind dreptul de autor pe piața digitală, convenită provizoriu cu miniștrii UE. 

Acordul încheiat între negociatorii UE urmărește să se asigure că drepturile și obligațiile  impuse 

de legea dreptului de autor se vor aplica și materialelor de pe internet. Co-legiuitorii au încercat să se 

asigure că internetul rămâne un spațiu al libertății de exprimare. Fragmentele din articolele de știri pot 

fi partajate, în continuare, la fel și GIF-urile20 și meme21-urile. 

Măsurile convenite în acord sporesc șansele titularilor de drepturi de autor, în special ale 

muzicienilor, artiștilor interpreți sau executanți, redactorilor de știri, precum și editorilor de știri, să 

negocieze oferte de remunerare mai 

bune pentru utilizarea metrialelor lor 

prezentate pe platformele on-line. 

Aceste reguli nu se vor aplica, însă,  

încărcării pe internet a lucrărilor cum ar 

fi enciclopediile on-line, spre exemplu 

Wikipedia sau platforme software open-

source, cum ar fi GitHub22.   

Textul acordului adoptat în Comisia 

JURI va fi supus votului în plenul 

Parlamentului European, în sesiunea din 

25-28 martie a.c., la Strasbourg. 

                                                           
20 GIF = un format grafic de interfață, imagine mișcătoare 
21 memes =o imagine, un videoclip, o bucată de text etc., de obicei plină de umor, care este copiată și răspândită 

rapid de utilizatorii de internet, adesea cu mici variații 
22 GitHub = un serviciu de găzduire web pentru proiecte de dezvoltare a software-ului care utilizează sistemul de 

control al versiunilor Git. GitHub oferă planuri tarifare pentru depozite private, și conturi gratuite pentru proiecte open-
source. Site-ul a fost lansat în anul 2008, de către Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, și PJ Hyett. În 2018 Microsoft 

a cumpărat Github pentru 7.5 miliarde dolarii. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/02-26/Copyright-AnnextoCOREPERletter_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-reaches-agreement-on-copyright-deal_N01-PUB-190222-COPY_ev
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 Cea de-a 10-a sesiune plenară a 

Adunării autorităților locale și regionale din 

zona euromediteraneeană (ARLEM)23 a fost 

organizată la Sevillia, la iniţiativa dlui Juan 

Espadas Cejas, primarul orașului.  

În cadrul sesiunii, membrii ARLEM au 

adoptat recomandările şi temele de discuţie, 

au stabilit raportorii acestora și calendarul 

activităților pentru anul 2019.  

În recomandările sale, ARLEM arată că 

migraţia gestionată corespunzător poate 

contribui la dezvoltarea socio-economică şi 

propune o mai bună coordonare între 

nivelurile de guvernanţă (locală, naţională şi  

internaţională), inclusiv cu societatea civilă. 

Totodată, se evidenţiază importanţa 

politicilor care vizează „migrația circulară”24. 

O guvernare mai eficientă se poate realiza 

prin descentralizare și transparență la nivel 

local, deoarece aceasta doreşte să fie mai 

facilă și mai apropiată de cetățeni. Membrii 

ARLEM recomandă ca orașele și regiunile de 

pe cele trei tărâmuri ale Mării Mediterane să 

                                                           
23 Mai multe detalii despre ARLEM găsiți aici. 
24 Migrația circulară este circulația fluidă a 

oamenilor între țări, inclusiv mișcare pe termen scurt 

sau lung care ar putea fi benefică pentru toți cei 

se angajeze mai mult în acțiuni consolidate 

în domeniul schimbărilor climatice. 

În cadrul aceleiași sesiuni au fost 

adoptate două proiecte de raport:  

− antreprenoriatul în rândul tinerilor 

din zona Mediteranei, raportor dl Olgierd 

Geblewicz (PL-PPE), președintele regiunii 

Pomerania Occidentală, Polonia; 

− guvernanța și transparența din 

zona Mediteranei, raportor dl Lüftü Savas, 

primarul orașului Hatay, din Turcia.  

Raportul privind guvernanța și 

transparența identifică principalele 

implicați, în cazul în care apare în mod voluntar și 

este  în legătură cu nevoile de muncă ale țărilor de 
origine și de destinație. 

Sesiunea plenară a Adunării autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM)   
 

26 - 27 februarie 2019, Sevillia, Spania  
 

https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ARLEM/10th%20ARLEM%20Plenary%20session%20%28Seville%29/COR-2019-00798-00-01-TCD-TRA-EN.pdf
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/ARLEM.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ARLEM/10th%20ARLEM%20Plenary%20session%20%28Seville%29/cor-2018-04255-00-01-tcd-tra-en.pdf
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vulnerabilități ale autorităților locale și 

regionale din țările sud-mediteraneene 

legate de achizițiile și serviciile publice și 

evaluează orientările prioritare pe baza 

studiului comandat la Școala londoneză de 

economie. Se recomandă creșterea 

capacității autorităților locale și regionale 

prin extinderea atribuțiilor funcționale și a 

bazei lor financiare, descentralizarea și 

transparența la nivel local. Astfel, proiectele 

vor fi mai vizibile pentru comunitatea locală. 

Autoritățile competente în lupta împotriva 

corupției trebuie să fie partenere cu 

autoritățile locale și regionale din zona 

Mediteranei pentru asigurarea unei bune 

guvernanțe. Se recomandă ca aceste 

autorități să fie distincte, independente, 

imparțiale şi să aibă un rol preventiv. 

Conform raportului privind antre-

prenoriatul în rândul tinerilor din zona 

Mediteranei, din anul 2018 în Africa de Nord 

și Orientul Mijlociu, 60% din populație are 

sub 30 de ani, dar rata șomajului în rândul 

tinerilor este printre cele mai ridicate din 

lume. Aceasta înseamnă că tinerii sub 30 de 

ani  trăiesc în condiții economice precare, cu 

salarii mici și beneficiază de mobilitatea 

socială scăzută.  

Raportul ARLEM din 2019 analizează 

opțiunile pentru măsurile necesare în 

privinţa antreprenoriatului pentru tineri din 

perspectiva autorităților locale și regionale și 

identifică rolul pe care acestea îl poate juca 

în sprijinirea tinerilor antreprenori sugerând 

posibile inițiative și reforme.  

Membrii ARLEM solicită organizațiilor 

interguvernamentale să faciliteze crearea de 

inițiative privind mediul de afaceri și 

formarea profesională la nivel local, să 

extindă programele de sprijinire a 

antreprenoriatului în rândul tinerilor (prin 

programe cum ar fi MedUP!) și să dezvolte 

mai multe instrumente de finanțare și 

microcredite pentru a sprijini înființarea sau 

dezvoltarea IMM-urilor. Guvernelor centrale 

ale zonei Mediteranei li se solicită implicarea 

într-o mai mare măsură în politicile de 

afaceri, prin:  

− elaborarea de strategiile de 

specializare inteligentă prin intermediul 

cărora să contribuie la crearea de sinergii în 

domenii-cheie;  

− simplificarea legislației privind 

întreprinderile; 

− reducerea sarcinii administrative și 

fiscale pentru proiectele de afaceri ale 

tinerilor; 

− mai multe investiţii în inovare, 

cercetarea și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale. 

ARLEM invită reprezentanții 

autorităților locale și regionale din zona Mării 

Mediterane să prezinte proiectele de succes 

ale tinerilor antreprenori pe care i-au 

https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ARLEM/4th%20ARLEM%20Commission/draft-report-on-youth-and-entrepeneurship-en.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ARLEM/10th%20ARLEM%20Plenary%20session%20%28Seville%29/cor-2018-04123-01-02-tcd-tra-en.pdf
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/medup-promoting-social-entrepreneurship-mediterranean-region
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sprijinit, să recunoască rolul pe care 

comunitățile diasporei din Europa l-ar putea 

avea în formarea tinerilor antreprenori, să 

dezvolte inițiative comune alături de 

Camerele de Comerț și de organizațiile de 

afaceri prin care să ofere sprijin tinerilor 

care doresc să înceapă o afacere, să 

promoveze inițiative de dialog în școlile 

locale pentru a încuraja spiritul 

antreprenorial și să dezvolte inițiative 

comune cu centre universitare și de formare 

pentru răspândirea culturii 

antreprenoriatului, să creeze rețele 

naționale și locale pentru a formula strategii 

pentru femeile antreprenori. De asemenea, 

se dorește colectarea de date și elaborarea 

unor statistici privind antreprenoriatul 

pentru tineri și publicarea periodică a 

acestora, astfel încât organizațiile 

internaționale să faciliteze dezvoltarea de 

proiecte în acest domeniu. 
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Camera Comunelor a respins, la 27 februarie a.c., amendamentul depus de reprezentanții 

Partidului Laburist prin care se prevedea menținerea Regatului Unit în uniunea vamală cu UE după 

Brexit, ceea ce a intensificat acțiunile pentru organizarea unui al doilea referendum. Votul se va relua 

la 12 martie 2019. 

Acțiunile se petrec în condițiile în care ideea amânării Brexitului este din ce în ce mai vehiculată 

și susținută, nu doar de către britanici/irlandezi (spre exemplu, premierul irlandez, Leo Varadkar, a 

declarat că o amânare a datei de ieşire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, din 29 martie 2019 

până în iunie, este „foarte probabilă''), ci și de oficialii europeni. Într-o declarație acordată cotidianului 

Die Welt, Michel Barnier, negociatorul șef al UE pentru Brexit, a declarat că „(...)dacă Londra are 

nevoie de mai mult timp pentru Brexit, îl va obține”; dl Barnier a dat asigurări că UE  este gata să 

ofere noi garanţii în ceea ce privește aplicabilitatea limitată a soluției de backstop. 

Ministrul afacerilor europene al Românie, dl George Ciamba, a declarat pe Twitter că „(...)  UE e 

gata să răspundă oricărei solicitări a Marii Britanii de prelungire a calendarului Brexit.” 

EVENIMENTE RECENTE 

Ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană ar putea fi întârziată.  

Michel Barnier dă asigurări în ceea ce privește soluția de backstop. 

 

https://www.independent.ie/business/brexit/taoiseach-tells-ministers-brexit-deadline-to-be-extended-until-june-37872552.html
https://www.welt.de/themen/michel-barnier/
https://www.welt.de/themen/michel-barnier/
https://twitter.com/geociamba?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AMAERomania&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mae.ro%2Fen%2Fnode%2F47745
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În acest timp continuă măsurile luate la nivel european pentru pregătirea în cazul unui Brexit fără 

acord: 

• La 26 februarie a.c., președinția română și Parlamentul European au ajuns la un acord 

provizoriu referitor la o serie de măsuri temporare și limitate menite să asigure conectivitatea de bază 

a transportului rutier de mărfuri și de pasageri, cu condiția reciprocității.  

• La 26 februarie a.c, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din 

Parlamentul European a adoptat un text prin care se urmărește protejarea drepturilor sociale; măsurile 

vor fi adoptate unilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/26/basic-road-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/26/basic-road-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/26/basic-road-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-parliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
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