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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea deputaţilor europeni   

 

Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european  

Deputatul european Mircea Diaconu (S&D, RO) este raportor pentru iniţiativa „Spre 
o abordare integrată a patrimoniului cultural european”1,. Raportorul care încearcă să 
convingă decidenţii politici de importanţa pe care o are patrimoniul cultural şi de 
oportunităţile pe care acest sector le poate crea atât pentru profesioniştii din domeniu, 
cât şi pentru comunităţi. Această importanţă rezultă chiar din titlu,  „integrată” 
însemnând că, practic, componenta culturală există în aproape oricare subiect pe care îl 
putem dezvolta în viaţa de zi cu zi, în orice dezbatere publică. 

În raport se solicită desemnarea cât mai rapidă a unui An european dedicat 
patrimoniului cultural, cu portal unic la nivelul Uniunii Europene şi cu buget pe 
măsură. De asemenea, se solicită Comisiei Europene să organizeze mai bine informaţia 
despre finanţarea patrimoniului cultural. Realitatea este că domeniul cultural are o 
nevoie acută de finanţare în toate statele membre şi trebuie ajutaţi operatorii culturali 
să folosească toate fondurile europene la care au dreptul.  

O altă problemă abordată în raport constă în lipsa unui sistem adecvat de control al 
calităţii pentru proiectele de patrimoniu. Raportorul solicită includerea în regulamentul 
programelor europene a unor menţiuni obligatorii cu privire la calitatea lucrărilor de 
restaurare. „Putem distruge cu fonduri europene ceea ce n-au distrus mii de ani de 
intemperii sau de războaie” - este de părere dl Diaconu  

Cu prilejul dezbaterii care a avut loc în Parlamentul European, pe marginea 
raportului, europarlamentarul român a susţinut că în actualul context ar putea fi vorba 
şi de o criză culturală, deoarece „(…) evaluări recente pe zone de risc aflate în 

                                                           

1 2014/2149(INI) - Raport - Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0207&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150907+ITEM-029+DOC+XML+V0//RO&language=ro&query=INTERV&detail=1-411-000
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proximitatea Uniunii Europene au creat o situaţie aberantă, periculoasă, explozivă. 
Aceste evaluări au ţinut cont de criterii politice, geopolitice, militare, probabil 
economice etc.,  deloc de criterii culturale. Vreau să spun prin asta că există riscul ca 
aşa-numita, astăzi, criză a refugiaţilor, a migraţiei imense, neaşteptate, explozive 
asupra Uniunii Europene, să ascundă în ea o altă criză posibilă, care poate fi o criză 
culturală, de ciocnire a culturilor. Sper să nu am dreptate, şi aştept de la Comisia 
Europeană un răspuns adecvat şi cât mai rapid”.  

Europarlamentarul român Mircea Diaconu a anunţat că a încheiat negocierile inter-
instituţionale asupra raportului legislativ intitulat „2018, Anul European al 
Patrimoniului Cultural”. „Pentru mine, cea mai importantă victorie obţinută este 
includerea Parlamentului European în toate aceste acţiuni care vor avea loc pe 
parcursul anului viitor, cele mai multe dintre acestea fiind destinate conservării şi 
promovării moştenirii noastre culturale comune,” a declarat Mircea Diaconu în urma 
rundei finale de negocieri desfăşurate între statele membre, Parlament şi Comisia 
Europeană2. 

Ca urmare a acestor demersuri, va fi alocată suma de 8 milioane euro pentru 
organizarea, în 2017, şi desfăşurarea, în 2018, a Anului European al 
Patrimoniului, europarlamentarul român reuşind să obţină garanţii că această 
iniţiativă nu va avea un impact financiar negativ asupra altor programe europene din 
domeniul cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 https://www.antena3.ro/externe/uniunea-europeana/negocieri-la-bruxelles-europarlamentarul-

mircea-diaconu-anunta-ca-a-obtinut-o-victorie-importanta-399269.html 

https://www.antena3.ro/externe/uniunea-europeana/negocieri-la-bruxelles-europarlamentarul-mircea-diaconu-anunta-ca-a-obtinut-o-victorie-importanta-399269.html
https://www.antena3.ro/externe/uniunea-europeana/negocieri-la-bruxelles-europarlamentarul-mircea-diaconu-anunta-ca-a-obtinut-o-victorie-importanta-399269.html
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Consiliul Competitivitate  

 

În cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate, din 20 februarie 2017, miniștrii au 
abordat o serie de subiecte printre care: protecția consumatorilor, reforma sistemului 
de omologare pentru autovehicule, inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și 
extinderea acestora, investițiile în active necorporale, dar și achizițiile publice. 

● Propunerea de Regulament privind  protecția consumatorului  are obiectivul de a 
reduce prejudiciul cauzat consumatorului prin încălcările legislației transfrontaliere din 
domeniu. În principal s-a avut în vedere îmbunătățirea cooperării între autoritățile 
naționale responsabile cu aplicarea legii și asigurarea unei protecții efective a 
consumatorului, prin analizarea problemelor cu care se confruntă economia digitală și 
comerțul transfrontalier cu amănuntul în UE3.  

● În ceea ce privește omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor a fost 
prezentat stadiul  propunerii de regulament. Obiectivul acestuia  este  de a revizui  
cadrul juridic actual, în vederea adaptării la noile tehnologii disponibile și pentru 
consolidarea calității testelor privind datele de emisii  ale autovehiculelor4 .  

● În urma prezentării de către Comisie a Comunicării Viitorii lideri ai Europei: 
Inițiativa privind întreprinderile nou - înființate și extinderea acestora miniștrii au avut 
o dezbatere5  referitoare la modalitățile concrete prin care întreprinderile nou înființate 
și cele în curs de extindere pot fi susținute pentru a se dezvolta. Inițiativa lansată în 
luna noiembrie 2016 tratează trei probleme: eliminarea obstacolelor, deficitul de 
parteneri și de oportunități și dificultățile privind finanțarea. În finalul discuțiilor, 
comunicarea a fost susținută de miniștri, ceea ce reprezintă  un pas important în 

                                                           

3 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/20-consumer-protection/ 

4  raportul intermediar 

5 Nota Preşedinţiei – „Iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora” 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14261-2016-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/20-consumer-protection/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5865-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5776-2017-INIT/ro/pdf
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crearea unui mediu favorabil dezvoltării, cu efect direct asupra inovării, creării unor noi 
locuri de muncă și creșterii economice. 

● În legătură cu bilanțul competitivității, miniștrii au avut un schimb de opinii cu 
privire la investițiile necorporale din întreprinderile UE (cum ar fi competențele, 
softwear-urile, proiectarea și proprietatea intelectuală). S-a propus eliminarea 
barierelor din calea investițiilor, o protecție adecvată a proprietății intelectuale, 
facilitarea accesului  la finanțare, stimulente fiscale precum și promovarea investițiilor 
în capitalul uman. 

● Consiliul a dezbătut pe tema achizițiilor publice în contextul Semestrului 
european 2017, prilej cu care a subliniat necesitatea creșterii eficienței achizițiilor 
publice, îmbunătățirea calității cheltuielilor și modernizarea administrației publice. 

 

Obezitatea copiilor: stoparea creşterii – alimentaţie 
sănătoasă  în şcoli 

 

Comisia Europeană împreună cu Preşedinţia malteză a Consiliului UE au prezentat, 
în data de 22 februarie a.c., în Malta, un raport binevenit pentru responsabilii cu 
achiziţionarea alimentelor sănătoase în şcoli. Acesta oferă orientări tehnice privind 
modul în care să se elaboreze specificaţii clare privind produsele alimentare şi serviciile 
care urmează să fie achiziţionate, destinat să sprijine statele membre în eforturile lor de 
a oferi alimente sănătoase6 în şcoli. 

La întâlnire au fost prezenţi E.S. dr Chris Fearne, ministru al sănătăţii din Malta, dr. 
Charmaine Gauci, inspector general pentru 
sănătate publică din Malta, dl Martin 
Seychell, director general adjunct al Comisiei 
Europene în materie de sănătate şi siguranţă 
alimentară, şi dna Elke Anklam, director 
pentru sănătate, protecţia consumatorilor şi 
materiale de referinţă din cadrul Comisiei 
Europene. Toţi au susţinut stoparea 
tendinţei obezităţii infantile care se 
răspândeşte în toată Europa şi că este 
esenţial să se găsească modalităţile de a face 
alegeri sănătoase pentru alimentele în şcoli. 
Normele complicate în materie de achiziţii 
publice nu ar trebui să fie un obstacol în 
calea încercărilor de a oferi elevilor alimente 
sănătoase.  

Raportul prezentat identifică următoarele 
beneficii: îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
alimentare în învăţământ, accesul la 
alimente sigure şi nutritive, reducerea 
insecurităţii alimentare, reducerea inegalităţilor în materie de sănătate, îmbunătăţirea 

                                                           

6 Fructe şi legume, carne, produse lactate, dulciuri şi substanţe nutritive (precum sare, grăsimi 
saturate, carbohidraţi, zaharuri şi micronutrienţi (fier, calciu, vitamina C etc.). 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/public-procurement-food-health-technical-report.pdf
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obiceiurile alimentare încă din copilărie, micşorarea numărului celor cu exces de 
greutate şi obezitatea. Toate conduc la efectele pozitive în privinţa rezultatelor şcolare. 

De asemenea, Preşedinţia Consiliului UE a colaborat cu Direcţia generală pentru 
sănătate şi siguranţă alimentară a Comisiei Europene la elaborarea unui studiu cu 
scopul de a oferi tuturor o imagine de ansamblu asupra eforturilor depuse în cursul 
primei perioade a aplicării  Planului de acţiune al UE privind obezitatea infantilă (2014-
2020).  

Domeniile importante de acţiune ale Planului sunt: sprijinirea unui start sănătos în 
viaţă; promovarea unor medii mai sănătoase, mai ales în şcoli şi instituţii preşcolare; 
alegerea unei alimentaţii sănătoase simple; limitarea comercializării şi a publicităţii 
produselor destinate copiilor; informarea şi responsabilizarea familiilor; încurajarea 
activităţii fizice; monitorizarea şi evaluarea stării de sănătate şi a comportamentului 
copiilor; susţinerea în continuare a cercetării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Comerț 

 

Intrarea în vigoare a Acordului OMC privind facilitarea comerţului 

În data de 22 februarie 2017 a intrat în vigoare Acordul privind facilitarea comerţului 
(TFA)7 – cel mai important acord comercial multilateral încheiat de la înfiinţarea 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), în 1995. În urma ratificării de către Ciad, 
Iordania, Oman şi Rwanda, acordul a atins pragul prestabilit de 110 membri ai OMC 
necesari pentru intrarea sa imediată în vigoare. 

Acest acord are ca obiectiv simplificarea şi clarificarea procedurilor internaţionale de 
import şi export, a formalităţilor vamale şi a cerinţelor de tranzit. El va face ca 
formalităţile administrative legate de comerţ să fie mai uşoare şi mai puţin costisitoare, 
dând astfel un impuls creşterii economice globale. Autorităţile vamale din UE vor avea 
un rol de primă importanţă în punerea în aplicare a acordului, acţionând atât ca 
exemplu de urmat, cât şi ca motor al progresului în ceea ce priveşte facilitarea 
comerţului în interiorul UE şi la nivel internaţional. De asemenea, acordul va contribui 
la îmbunătăţirea transparenţei, la sporirea posibilităţilor pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii de a participa la lanţurile valorice globale şi la diminuarea corupţiei. Acordul a 
fost convenit în anul 2013, cu ocazia Conferinţei ministeriale a OMC de la Bali. 

UE a fost unul dintre promotorii acordului şi a condus eforturile în direcţia încheierii 
sale. Ca urmare a ratificării acordului de către Consiliu şi Parlamentul European în 
2015, UE a încurajat în mod activ alţi membri ai OMC să îl aprobe fără întârziere. În 
timp ce majoritatea necesară a fost acum atinsă, astfel încât acordul să poată intra în 
vigoare, UE speră că şi ceilalţi membri ai OMC vor ratifica acordul în viitorul apropiat. 

                                                           

7 Acordul privind facilitarea comerţului 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1148
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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 Semestrul european - pachetul de iarnă 

Evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în vederea 
îndeplinirii priorităţilor economice şi sociale 

În data de 22 februarie 2017, Comisia Europeană a prezentat analiza sa anuală 
privind situaţia economică şi socială din statele membre. Din cadrul acestui pachet fac 
parte: 

 o comunicare generală privind principalele constatări şi rezultate din rapoartele 
de ţară şi bilanţurile aprofundate8; 

  Rapoartele de ţară9 pentru toate statele membre, cu excepţia Greciei, în cazul 
căreia se aplică un program de sprijinire a stabilităţii), inclusiv analize aprofundate 
pentru cele 13 ţări identificate în raportul privind mecanismul de alertă din luna 
noiembrie a anului trecut; 

 un raport cu privire la punerea în aplicare a pactului bugetar în cadrele juridice 
naţionale şi comunicarea aferentă „Pactul fiscal: Bilanţ”; 

 un raport privind respectarea de către Italia a criteriului datoriei publice în 
temeiul articolul 126 alineatul (3) din tratat; 

 un raport şi o propunere a Consiliului de impunere a unei amenzi Austriei 
pentru manipularea datelor privind datoria publică în landul Salzburg. 

Statele membre înregistrează progrese în punerea în aplicare a orientărilor 
referitoare la „triunghiul virtuos”: stimularea investiţiilor, continuarea reformelor 
structurale şi aplicarea de politici bugetare responsabile. Această evaluare a progreselor 
realizate de statele membre face parte din ciclul anual de coordonare a politicilor 
economice la nivelul UE - este aşa-numitul „pachet de iarnă” din cadrul Semestrului 
european, precedat de previziunile economice, prezentate săptămâna trecută. 

Cele 27 de rapoarte de ţară prezentate (pentru toate statele membre în afară de 
Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică) prezintă analiza 
anuală realizată de serviciile Comisiei privind situaţia economică din statele membre, 
inclusiv o evaluare a dezechilibrelor macroeconomice, după caz. În urma prezentării, în 
noiembrie 2016, a analizei anuale a creşterii pentru 2017 şi a recomandărilor pentru 
zona euro, care stabileau priorităţile pentru acest an la nivel european, aceste rapoarte 
pun accentul pe dimensiunea naţională a Semestrului european. În primăvară urmează 
să fie prezentate şi recomandările specifice fiecărei ţări. 

Analiza prezentată în rapoartele de ţară arată că în majoritatea statelor membre 
redresarea economică a contribuit la scăderea ratelor şomajului, deşi acestea sunt încă 
peste nivelurile înregistrate în perioada dinaintea crizei. Bilanţul aprofundat din 
anumite rapoarte indică faptul că deficitele importante de cont curent au fost corectate 
şi că stocul mare de datorie privată, publică şi externă a început să scadă ca pondere din 
produsul intern brut. Cu toate acestea, încă mai rămân câteva riscuri: excedentele 

                                                           

8  COM(2017) 90,  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană şi Eurogrup, Semestrul european 2017: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte 
reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele 
bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 

9  SWD(2017) 88, Document de lucru al serviciilor Comisiei, Raportul de ţară al României din 2017 

https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-recommendation-euro-area_en
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importante de cont curent nu sunt decât parţial ajustate, în timp ce stocul mare de 
credite neperformante afectează sectorul financiar în anumite state membre. 

Raportul de ţară al României din 2017 

Raportul evaluează economia României prin prisma analizei anuale a creşterii efectuate de Comisia 
Europeană, care a fost publicată la data de 16 noiembrie 2016. Astfel: 

 economia României a înregistrat o ascensiune ciclică în ultimii doi ani; 

 piaţa forţei de muncă s-a consolidat şi mai mult ca urmare a unei creşteri economice solide; 

 inversând procesul de consolidare din trecut, politica fiscală a devenit prociclică în anul 2016, 
iar deficitul este în creştere; 

 stabilitatea financiară s-a îmbunătăţit, dar mai trebuie să facă faţă unor provocări; 

 provocările structurale pot afecta perspectivele pe termen mediu; 

 România a realizat unele progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor 
specifice fiecărei ţări din 2016; 

 în anul 2016 au fost iniţiate reforme ample, însă potenţialul neutilizat al forţei de muncă 
limitează creşterea economică; 

 sărăcia este în scădere, dar persistă inegalităţi mari în materie de venituri; 

 au fost luate măsuri pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale, dar sistemul medical este 
afectat de ineficienţă, accesibilitate limitată şi corupţie; 

 oferta inegală de educaţie de calitate afectează potenţialul capitalului uman; 

 cheltuielile publice pentru investiţii sunt ridicate, însă eficienţa scăzută a infrastructurii frânează 
creşterea economică; 

 reforma administraţiei publice s-a accelerat în anul 2016, dar nu este încă finalizată. 

 

De asemenea, colegiul a adoptat o comunicare10 şi un raport11 privind transpunerea 
pactului bugetar în legislaţia naţională. Pactul bugetar este un element central al 
Tratatului interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul 
uniunii economice şi monetare (TSCG). Prin acest tratat, 22 de state membre (zona 
euro + Bulgaria, Danemarca şi România12) se angajează să respecte principiile de 
disciplină bugetară consolidată şi o regulă privind echilibrul bugetar însoţită de un 
mecanism de corecţie. Pactul bugetar a fost conceput ca parte integrantă a răspunsului 
politic al UE la criza economică şi financiară. Câteva dintre elementele sale au fost 
ulterior încorporate în legislaţia UE. 

Raportul publicat arată că toate statele membre care au aderat la pactul bugetar au 
introdus în prezent elementele esenţiale ale acestuia în cadrele lor bugetare naţionale. 

                                                           

10  C(2017) 1200 final, Comunicarea Comisie - Pactul fiscal: Bilanţ 

11 C(2017)1201, Raportul din partea Comisiei prezentat în temeiul articolului 8 al Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare 

12  C(2017) 1201,  Anexa 19, Fişa de ţară pentru România la Raportul din partea Comisiei prezentat în 
temeiul articolului 8 al Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii 
economice şi monetare 
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Metodele variază, dar acest lucru este o consecinţă firească a cadrului instituit de tratat, 
care stabileşte numai principii şi cerinţe relativ generale. 

România a depus instrumentele de ratificare a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare (TSCG) la Secretariatul General al Consiliului 
Uniunii Europene la data de 6 noiembrie 2012. Dispoziţiile de drept intern luate în considerare în cadrul 
evaluării sunt în cea mai mare parte furnizate de Legea privind responsabilitatea fiscală şi bugetară nr. 
69/2010 (LRFB), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea 
LRFB adoptă la data de 23 decembrie 2013. Aceasta din urmă a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României la 23 decembrie 2013, iar dispoziţiile sale au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2014. O 
versiune codificată a LRFB a fost republicată în Monitorul Oficial al României la 14 data de 14 mai 2015. 
Având în vedere angajamentul formal furnizat de autorităţile naţionale de a interpreta LRFB în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din TSCG, precum şi înfiinţarea Consiliului bugetar13 în calitate 
de  instituţie de monitorizare, dispoziţiile de drept intern adoptate de România sunt conforme cu 
cerinţele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din TSCG şi în principiile comune. 

Comisia a adoptat, de asemenea, un raport privind Italia14, în temeiul articolului 126 
alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în care 
analizează în ce măsură această ţară respectă criteriul privind datoria publică înscris în 
Pactul de stabilitate şi de creştere şi ritmul de reducere de referinţă pentru respectarea 
acestui criteriu. 

Comisia a adoptat o propunere de decizie15 de punere în aplicare a Consiliului 
privind o amendă de 29,8 milioane euro în cazul Austriei, pentru prezentarea eronată a 
anumitor date privind datoria publică. În urma unei anchete şi a schimburilor de 
informaţii cu autorităţile austriece, Comisia a constatat că neglijenţele grave din partea 
entităţilor publice din landul Salzburg au condus la prezentarea de date eronate în 
notificările statistice către Eurostat din 2012 şi 2013 privind deficitul şi datoria Austriei 
pentru perioada 2008-2012. După corectare, în aprilie 2014, cifrele privind datoria şi 
deficitul Austriei au fost publicate de Eurostat fără rezerve. 

Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de ţară prezentate de Comisie 
şi a rezultatelor bilanţurilor aprofundate. Apoi Comisia va organiza reuniuni bilaterale 
cu statele membre pentru a discuta rapoartele de ţară. Vicepreşedinţii Comisiei şi 
comisarii vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni cu guvernele, 
parlamentele naţionale, partenerii sociali şi alte părţi interesate. Aceste discuţii 
urmăresc o mai mare implicare a statelor membre înainte de prezentarea rapoartelor de 
ţară şi ar trebui să continue în perspectiva elaborării programelor lor naţionale de 
reformă şi a programelor de stabilitate sau de convergenţă. Comisia va propune un nou 
set de recomandări specifice fiecărei ţări, în cursul primăverii. 

 

 

                                                           

13 Consiliul bugetar are o bază legală (capitolul X din LFBR codificată). Din momentul începerii 
activităţii sale în iunie 2010, este instituit ca autoritate independentă în cadrul Academiei Române. În 
temeiul articolului 53 din LFBR codificată, Consiliu bugetar sprijină Guvernul şi Parlamentul la 
pregătirea şi aplicarea politicilor bugetare. Consiliul său de administraţie este compus din cinci membri, 
incluzând un preşedinte şi un vicepreşedinte şi este asistat de un secretariat tehnic. 

14  COM(2017) 106 final 

15  COM(2017) 93, 2017/0044 (NLE) 
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

 

 

În data de 20 februarie 2017,  Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini a avut o 
întrevedere oficială cu vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, dl Mike 
Pence. Tema discuţiei a fost crearea unui parteneriat puternic, de ambele părţi ale 
Atlanticului, între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. În cadrul dialogului 
deschis şi prietenos, dna Mogherini a reafirmat dorinţa Uniunii Europene de a continua 
cooperarea în relaţiile bilaterale şi multilaterale  pe baza unor valori şi interese clare. 

Referitor la relaţiile internaţionale, cei doi oficiali au avut un schimb de idei privind 
priorităţile comune, din Siria până în Ucraina, din Libia până în Orientul Mijlociu, din 
Afganistan până în Republica Populară Democrată Coreeană. 

În calitatea sa de preşedinte al comisiei mixte UE-SUA, Înaltul Reprezentant a 
subliniat necesitatea de menţinere şi de punere în aplicare în totalitate a Acordului cu 
Iranul. În acelaşi context, cei doi oficiali  au discutat despre modalităţi de consolidare şi 
aprofundare a cooperări în lupta împotriva terorismului, în special privind coaliţia anti-
Daesh. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
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Întrevederile dlui Mike Pence, vicepreşedintele Statelor Unite 

ale Americii 

SUA are nevoie de o Uniune Europeană puternică şi unită 

Vicepreşedintele american a avut întâlniri cu liderii Uniunii Europene şi a participat 
la Conferinţa pentru securitate de la Munchen16. 

În declaraţia de presă a preşedintelui Comisiei Europene, din 20 februarie a.c., de la 
Bruxelles, se exprimă satisfacţia şi recunoştinţa pentru faptul că vicepreşedintele 
Americii a ales pentru prima sa călătorie în străinătate să vină în Europa.  

Dl Juncker a declarat că interesul comun al celor două părţi este de a continua 
parteneriatul de mai multe decenii, pentru a asigura stabilitatea globală şi a consolida 
relaţiile bune pe care le au.  Este necesară intensificarea eforturilor de apărare, printr-o 
mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă stabilitatea în lume, a cheltuielilor de apărare, a 
ajutorului umanitar şi a ajutorului pentru dezvoltare. „Eu cred că relaţiile economice 
dintre noi şi prietenii noştri americani sunt de o mare importanţă. Economia SUA este 
influenţată în bună măsură de volumul comercial, de bursele şi de relaţiile efective 
dintre SUA şi UE”- a spus dl Juncker.  

După întrevederea cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, dl Mike 
Pence a afirmat: „Astăzi am privilegiul, în numele preşedintelui Trump, de a exprima 
angajamentul puternic al Statelor Unite în ceea ce priveşte continuarea  cooperării şi 
parteneriatului cu Uniunea Europeană. (...) Fără a ţine seama de diferenţele dintre 
noi, continentele noastre au o moştenire şi valori comune şi, mai presus de orice, 
acelaşi scop de a promova pacea şi prosperitatea prin libertate, democraţie şi stat de 
drept. Faţă de toate aceste obiective noi rămânem angajaţi.” 

La rândul său, preşedintele Consiliului European a spus: „În primul rând, vreau să 
vă mulţumesc pentru această întâlnire. Cu toţii aveam nevoie de aceasta. S-au 
întâmplat prea multe în ultimele luni, în ţara dvs şi în UE; prea multe opinii noi, 
uneori surprinzătoare au fost exprimate de-a lungul timpului cu privire la relaţiile 
noastre şi la securitatea noastră comună, pentru ca noi să pretindem că totul este ca 
înainte. Şi vă mulţumesc că aţi fost atât de deschis şi sincer cu mine.“ 

 

 

 

 

 

                                                           

16 În intervenţia sa la reuniune, printre altele, i-a avertizat pe aliaţi că trebuie să-şi achite contribuţia 
pentru susţinerea NATO. Făcând referire la Rusia a adăugat că este necesar ca Moscova să respecte 
acordurile de pace de la Minsk şi să depună eforturi pentru detensionarea situaţiei din estul Ucrainei. 
„Statele Unite vor continua să ţină Rusia responsabilă, chiar dacă noi căutăm un nou teren comun. 
Preşedintele Trump crede că se poate găsi”, a spus dl Pence. 

http://www.reuters.com/article/us-germany-security-usa-idUSKBN15X06Q
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Şcoli-ambasador ale Parlamentului European în România 

 

Biroul de Informare al 
Parlamentului European în 
România a lansat în luna  februarie 
a acestui an, proiectul-pilot „Şcoli-
ambasador ale Parlamentului 
European în România”, un proiect 
care se adresează elevilor din ciclul 
liceal de toate tipurile. 

La lansare au participat profesori din 
25 de şcoli din Bucureşti şi judeţele Argeş, 
Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, 
Giurgiu, Ilfov, Prahova, selecţionate în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale.  

Şcolile implicate în proiectul-pilot vor desfăşura activităţi de informare, învăţare şi 
comunicare despre Uniunea Europeană, democraţia europeană şi valorile cetăţeniei 
europene, şi vor organiza activităţi interactive pentru a marca Ziua Europei. 

De asemenea, ele vor deschide un punct de informare despre Uniunea Europeană şi 
vor organiza şi alte evenimente menite să crească nivelul de înţelegere al elevilor despre 
Uniunea Europeană. 

O ultimă etapă a proiectului o constituie evaluarea activităţilor desfăşurate în şcoli. 
În urma acestor evaluări, vor primi titlul de „Şcoală-ambasador a Parlamentului 
European” şcolile cu rezultate foarte bune.  

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.ro/resource/static/images/logo_ep_scoala-ambasador.jpg
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