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Comisia prezinta un nou set de masuri menite sa protejeze 

mai bine cetatenii UE 

„Strategia de securitate interna a UE în actiune”, contine 41 de actiuni care vizeaza cele mai 

urgente amenintari la adresa securitatii, cu care se confrunta Europa. Printre aceste actiuni se 

afla un program comun pentru destramarea retelelor infractionale si teroriste, pentru protejarea 

cetatenilor, a întreprinderilor si a societatilor împotriva criminalitatii cibernetice, pentru 

sporirea securitatii UE printr-o gestionare mai inteligenta a frontierelor si pentru cresterea 

gradului de pregatire a Uniunii si a capacitatii de raspuns a acesteia în situatii de criza 

„În mod traditional, securitatea interna a UE a fost marcata de o anumita fragmentare, 

concentrându-se asupra unui singur domeniu într-un anumit moment. În prezent, adoptam o 

abordare comuna privind raspunsul la amenintarile ?i provocarile cu care ne vom confrunta în 

materie de securitate. Terorismul, criminalitatea organizata, transfrontaliera si cibernetica, 

precum si crizele si dezastrele sunt domenii în care trebuie sa ne unim eforturile si sa 

conlucram pentru a spori securitatea cetatenilor nostri, a întreprinderilor si a societatilor din 

întreaga UE. Aceasta strategie evidentiaza amenintarile cu care ne confruntam si actiunile pe 

care trebuie sa le întreprindem pentru a putea sa combatem aceste amenintari. Încurajez toate 

partile implicate sa îsi asume responsabilitatea în vederea punerii în aplicare a acestor actiuni, 

consolidând, astfel, securitatea UE”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri 

interne. 

Furtul de masini, tâlhariile, traficul de droguri si fraudarea cartilor de credit sunt adesea 

manifestari la nivel local ale retelelor infractionale internationale, care actioneaza la nivel 

transfrontalier si în spatiul cibernetic. Delicventii utilizeaza din ce în ce mai mult internetul, 

atât pentru infractiuni minore, cât si pentru atacuri de mare amploare. La frontierele externe 

ale UE, se desfasoara operatiuni de trafic de droguri, de bunuri contrafacute, de arme, de 

persoane, iar retelele infractionale priveaza finantele publice de venituri importante. Fondul 

Monetar International estimeaza ca profiturile generate doar de infractiunile financiare 

reprezinta pâna la cinci la suta din PIB-ul mondial. Crizele si dezastrele, indiferent daca 

acestea sunt cutremure si inundatii sau daca sunt cauzate de erori umane ori de intentii 

rauvoitoare, pot provoca suferinte populatiei, precum si pagube economice si de mediu. 

Totodata, teroristii gasesc noi modalitati de a face rau societatilor noastre, inclusiv 

directionând propaganda extremista violenta catre persoane vulnerabile.  

În prezent, Comisia propune noi masuri menite sa combata aceste provocari. Printre acestea se 

afla o propunere legislativa pentru confiscarea activele provenite din savârsirea de infractiuni. 

De asemenea, UE ar trebui sa contribuie la punerea la dispozitia comunitatilor a unor mijloace 

de actiune pentru a combate radicalizarea si recrutarea si ar trebui sa identifice modalitati 

pentru a proteja mai bine infrastructura de transport, în mod special transportul terestru, 

împotriva terorismului. Se propune înfiintarea unui centru european de combatere a 

criminalitatii cibernetice, în vederea reunirii expertizei în materie de anchetare si de prevenire 

a infractiunilor cibernetice si se elaboreaza o serie de masuri pentru instituirea unei abordari 

mai inteligente în ceea ce priveste gestionarea frontierelor, precum si pregatirea si raspunsul în 

caz de crize si de dezastre. 

„Strategia de securitate interna a UE în actiune” identifica cinci obiective strategice si propune 

o serie de actiuni pentru fiecare dintre acestea. 

1. Destramarea retelelor infractionale internationale care ameninta societatea noastra 
o serie de propuneri pentru sechestrarea si confiscarea în mod rapid si eficient a profiturilor si 

a activele provenite din savârsirea de infractiuni (2011);  

propunere privind utilizarea registrelor cu numele pasagerilor în UE (2011); 

propunere privind monitorizarea si acordarea de asistenta statelor membre în ceea ce priveste 

combaterea coruptiei (2011). 

2. Prevenirea terorismului si combaterea radicalizarii si a recrutarii   
elaborarea unei politici pentru extragerea si analizarea datelor de mesagerie financiara în UE, 

programul de urmarire a finantarilor în scopuri teroriste (TFTP UE) (2011);  

înfiintarea unei retele a UE pentru cresterea gradului de informare a publicului cu privire la 

radicalizare si adoptarea unor masuri de sustinere a societatii civile pentru a prezenta, a 

traduce si a combate propaganda extremista violenta (2011); 

consolidarea politicii UE de securitate a transporturilor (2011). 

 

 



 
3. Cresterea nivelului de securitate pentru cetateni si întreprinderi în spatiul cibernetic  
înfiintarea unui centru al UE de combatere a criminalitatii cibernetice (2013); 

înfiintarea unei retele de echipe de interventie în caz urgenta informatica (2012); 

înfiintarea unui sistem european de alerta si schimb de informatii - EISAS, (2013). 

4. Consolidarea securitatii prin gestionarea frontierelor  
înfiintarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor - EUROSUR, (2011); 

îmbunatatirea analizei pentru identificarea „punctelor sensibile” la frontierele externe (2011); 

elaborarea de rapoarte comune privind traficul de persoane, filierele de imigratie clandestina si 

traficul de marfuri ilicite ca baza pentru operatiuni comune (2011). 

5. Cresterea capacitatii de rezilienta a Europei în caz de crize si de dezastre  
înaintarea unei propuneri privind punerea în aplicare a clauzei de solidaritate (2011); 

înaintarea unei propunere privind dezvoltarea unei capacitati europene de raspuns în situatii de 

urgen?a (2011); 

definirea unei politici de gestionare a riscului care sa lege evaluarile amenintarilor si ale 

riscurilor de luarea deciziilor (2014). 

Anual, Comisia va prezenta Parlamentului European si Consiliului un raport privind 

progresele înregistrate. Comisia va sustine Comitetul permanent pentru cooperarea 

operationala în materie de securitate interna (COSI), care va juca un rol-cheie în asigurarea 

punerii în aplicare efective a strategiei. 

  
Strategia de securitate interna este o componenta esentiala a Programului de la Stockholm. În 

februarie 2010, presedintia spaniola a UE a evidentiat provocarile cu care se confrunta UE în 

strategia de securitate interna („Catre un model european de securitate”) si a invitat Comisia sa 

propuna actiuni în vederea punerii în aplicare a acesteia. 

Pentru informatii suplimentare: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm  

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05842-re02.en10.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


 
Exercitati-va drepturile 

 

Dreptul european acorda drepturi si impune obligatii nu doar statelor membre, ci si 

cetatenilor si întreprinderilor care sunt vizati direct de anumite norme. Face parte 

integranta din sistemul juridic al statelor membre care raspund, în primul rând, de 

aplicarea corecta a acestor reglementari. Prin urmare, sunteti îndreptatit sa va asteptati ca 

autoritatile nationale de pe tot teritoriul Uniunii Europene sa aplice corect drepturile care 

va revin în calitate de cetateni europeni 

Orice persoana poate înainta Comisiei o plângere formulata împotriva unui stat membru 

prin care sa denunte o masura (legislativa, normativa sau administrativa) sau o practica pe 

care o considera contrara unei dispozitii sau unui principiu apartinând dreptului Uniunii. 

Nu trebuie sa dovediti ca aveti interesul de a actiona sau ca sunteti direct vizat de cazul 

respectiv de încalcare a dreptului european pe care îl invocati. Pentru a fi luata în 

considerare, plângerea trebuie sa se refere la o încalcare a dreptului Uniunii Europene de 

catre un stat membru, deci nu poate sa aiba ca obiect un litigiu de natura privata. 

1. Depunerea plângerii  

2. Procesarea plângerii  

3. Cai de atac la nivel national  

4. Garantii administrative  

5. Protectia reclamantului si datele cu caracter personal  

6. Recurgerea la Ombudsmanul European  

1. Depunerea plângerii  

Plângerile trebuie transmise în scris, prin posta, fax sau e-mail.  

Este foarte important ca dosarul sa fie complet si exact. Pentru aceasta, trebuie sa 

cuprinda în special faptele care îi sunt imputate statului membru în cauza, demersurile pe 

care le-ati întreprins, indiferent de nivelul la care ati ajuns si, daca este posibil, 

dispozitiile dreptului Uniunii care considerati ca au fost încalcate si informatii privind 

existenta unei eventuale finantari europene. Demersul efectuat în scris, care denunta 

masuri sau actiuni contrare dreptului Uniunii întreprinse în statele membre, este analizat 

în termen de o luna pentru a se stabili daca îndeplineste criteriile necesare pentru ca 

plângerea sa fie considerata valabila.  

Întreaga corespondenta adresata Secretariatului General al Comisiei Europene, face 

obiectul unei prime confirmari de primire în termen de 15 zile lucratoare de la data 

primirii, conform normelor de buna conduita administrativa. În cazul în care are îndoieli 

privind natura unei corespondente, Secretariatul General al Comisiei Europene se 

consulta cu serviciul sau serviciile implicate în termen de 15 zile calendaristice de la data 

primirii.  

Orice corespondenta care ar putea fi prelucrata ca plângere este înregistrata într-o baza de 

date gestionata de Secretariatul General al Comisiei Europene.  

Corespondenta si/sau plângerea vor fi analizate, sub aspectul fondului, de directiile 

generale si de serviciile Comisiei Europene.  

În cazul unui numar mare de plângeri pe aceeasi tema, acestea vor primi un numar unic la 

înregistrarea de catre Comisia Europeana. 

2. Procesarea plângerii  

Procedura de încalcare a dreptului Uniunii Europene cuprinde urmatoarele faze: 

2.1. Faza de investigare  

În urma plângerii pe care ati depus-o, poate fi necesara obtinerea unor informatii 

suplimentare, pentru a se stabili faptele si chestiunile de natura juridica referitoare la 

dosarul dumneavoastra. 

În cazul în care ia legatura cu autoritatile statului membru împotriva caruia ati formulat 

plângere, Comisia Europeana nu va va divulga identitatea, decât daca v-ati dat acordul în 

mod expres în acest sens. 

Daca este cazul, veti fi invitat sa furnizati si alte informatii. 

În urma analizarii faptelor si pe baza regulilor si a prioritatilor stabilite de Comisia 

Europeana pentru initierea si continuarea procedurilor de încalcare a dreptului Uniunii 

Europene, serviciile Comisiei Europene vor aprecia daca se va da sau nu curs plângerii 

dumneavoastra. 

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#1depot
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#2traitement
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#3voies
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#4garanties
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#5protection
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#6recours
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#1depot
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#2traitement


 2.2. Initierea procedurii de încalcare a dreptului Uniunii Europene contacte oficiale 

între Comisia Europeana si statul membru în cauza  

În cazul în care Comisia Europeana constata existenta unei posibile încalcari a dreptului 

Uniunii care ar justifica initierea unei proceduri în acest sens, aceasta va adresa statului 

membru vizat o scrisoare de „somare”, invitându-l sa aduca observatii într-un termen 

stabilit. 

Statul membru trebuie sa ia pozitie cu privire la elementele de fapt si de drept pe care 

Comisia Europeana îsi fundamenteaza decizia de a initia procedura de încalcare a 

dreptului Uniunii Europene. 

Pe baza raspunsului primit de la statul membru în cauza sau în absenta unui raspuns, 

Comisia Europeana poate decide sa îi trimita un „aviz motivat”, în care îsi va expune în 

mod clar si definitiv motivele pentru care considera ca a avut loc o încalcare a dreptului 

Uniunii. Prin acest aviz, statul membru este somat sa se conformeze dreptului european 

într-un temen dat (în mod normal, doua luni). 

Aceste contacte oficiale îsi propun sa stabileasca daca a existat într-adevar o încalcare a 

dreptului Uniunii si, eventual, sa încerce remedierea situatiei în acest stadiu, fara a fi 

nevoie sa se recurga la Curtea de Justitie. 

În functie de raspuns, Comisia Europeana poate decide, de asemenea, sa nu continue 

procedura de încalcare, de exemplu atunci când statul membre se obliga, într-un mod care 

este credibil, sa îsi modifice legislatia sau procedurile utilizate de administratia sa. 

Majoritatea cazurilor pot fi solutionate în acest fel. 

2.3. Sesizarea Curtii de Justitie  

Daca statul membru respectiv nu se conformeaza avizului motivat, Comisia Europeana 

poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie. 

Curtea se pronunta asupra actiunii în justitie, în medie, în termen de doi ani. 

Hotarârile Curtii de Justitie sunt diferite de cele pronuntate de tribunalele nationale. 

În ultima etapa a procedurii, Curtea de Justitie pronunta o hotarâre prin care constata (sau 

nu) existenta încalcarii. 

Curtea de Justitie nu poate hotarî anularea unei dispozitii nationale contrare dreptului 

Uniunii Europene, nu poate forta o administratie nationala sa raspunda cererii unei 

persoane fizice si nici nu poate sa oblige un stat membru la plata de despagubiri catre o 

persoana care a suferit prejudicii în urma aplicarii unei masuri care încalca dreptul 

european. 

Statul membru condamnat de Curtea de Justitie va avea sarcina de a lua masurile necesare 

pentru a se conforma hotarârii, în special în vederea solutionarii litigiului care se afla la 

originea procedurii. 

Daca statul membru nu se conformeaza hotarârii, Comisia poate sesiza din nou Curtea de 

Justitie si poate sa oblige statul membru la plata unei penalitati cu titlu cominatoriu si/sau 

a unei sume forfetare. 

3. Cai de atac la nivel national  

Instantele administrative sau judiciare nationale au sarcina de a asigura respectarea 

dreptului Uniunii de catre autoritatile statelor membre. 

Orice persoana care considera ca o masura (legislativa, normativa sau administrativa) sau 

o practica administrativa este contrara unui principiu de drept european este invitata, 

înainte sau în paralel cu depunerea unei plângeri pe lânga Comisia Europeana, sa se 

adreseze instantelor administrative sau judiciare nationale (inclusiv avocatului poporului) 

si/sau sa recurga la procedurile de arbitraj si de conciliere disponibile. 

Comisia Europeana va sfatuieste sa utilizati si caile de atac la nivel administrativ, judiciar 

sau de alt tip prevazute de dreptul national, date fiind avantajele pe care le puteti obtine în 

acest fel. 

Daca recurgeti la caile de atac existente pe plan national, ati putea sa va sustineti 

drepturile într-un mod mai direct si mai personalizat decât în cazul unei proceduri de 

încalcare a dreptului Uniunii Europene formulate de Comisia Europeana, care poate dura 

destul de mult. 

Doar judecatorii nationali au puterea de a adresa somatii administratiei si de a anula o 

decizie nationala. 

De asemenea, doar judecatorii nationali sunt cei care, daca este cazul, pot condamna 

statul membru în cauza la despagubirea persoanelor fizice care au suferit daune în urma 

încalcarii, de catre acesta, a dreptului Uniunii Europene. 

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#3voies


 4. Garantii administrative  

Urmatoarele garantii administrative sunt prevazute în favoarea dumneavoastra. 

a) Dupa înregistrarea la Secretariatul General al Comisiei Europene, plângerea 

dumneavoastra va primi un numar oficial, care va fi mentionat în confirmarea de primire 

si în toata corespondenta ulterioara. 

Atribuirea acestui numar oficial nu înseamna, neaparat, ca va fi initiata o procedura de 

încalcare împotriva statului membru în cauza. 

b) În masura în care vor trebui sa intervina pe lânga autoritatile statului membru care face 

obiectul plângerii, serviciile Comisiei Europene vor face acest lucru respectându-va 

alegerea în ceea ce priveste confidentialitatea identitatii dumneavoastra. În cazul în care 

nu v-ati facut cunoscuta optiunea, serviciile Comisiei Europene vor presupune ca ati ales 

ca plângerea dumneavoastra sa fie tratata în mod confidential. 

c) Comisia depune toate eforturile pentru a lua o decizie privind fundamentarea dosarului 

(initierea unei proceduri privind încalcarea dreptului Uniunii Europene sau clasarea 

dosarului) în termen de 12 luni de la data înregistrarii plângerii la Secretariatul General. 

d) În cazul depasirii acestui temen, serviciul Comisiei care raspunde de dosarul având ca 

obiect încalcarea dreptului Uniunii Europene va informeaza în scris, la cererea 

dumneavoastra [va atragem atentia asupra faptului ca versiunile în limbile engleza si 

suedeza ale punctului 8 din comunicarea Comisiei cu privire la relatiile cu reclamantul în 

materie de încalcare a dreptului Uniunii Europene difera, din greseala, de alte versiuni 

lingvistice în care se mentioneaza ca aceasta informare se face la cererea reclamantului]. 

Daca serviciul responsabil intentioneaza sa propuna Comisiei Europene clasarea 

dosarului, veti fi informat în prealabil. Serviciile Comisiei va vor vor informa în mod 

constant cu privire la derularea unei eventuale proceduri privind încalcarea dreptului 

Uniunii Europene. 

5. Protectia reclamantului si datele cu caracter personal  

Comunicarea catre statul membru a identitatii si a datelor transmise de reclamant, sunt 

supuse acordului prealabil al acestuia, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 

protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre 

institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date si prevederilor 

regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 

2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului 

Uniunii Europene si al Comisiei Europene. 

6. Recurgerea la Ombudsmanul European  

În cazul în care reclamantul considera ca plângerea sa nu a fost prelucrata în mod 

corespunzator de catre Comisia Europeana, fiind ignorata una din prezentele masuri, 

acesta se poate adresa Ombudsmanului European în conditiile prevazute de articolele 24 

si 228 din TFUE. 

Pentru o descriere completa a procedurilor si a termenelor aplicabile, sunteti invitat sa 

consultati comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si catre Ombudsmanul 

European, cu privire la relatiile cu reclamantul în materie de încalcare a dreptului Uniunii 

Europene [COM(2002) 141 final].  

Sursa: 

Comisia Europeana- Aplicarea dreptului Uniunii Europene  

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm  

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#4garanties
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0141:RO:NOT
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#5protection
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:RO:NOT
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm#6recours
http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E024:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E024:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E228:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0141:RO:NOT
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_ro.htm


  

Zilele europene ale dezvoltarii - 6 si 7 decembrie la 

Bruxelles 

La 6 si 7 decembrie, Comisia Europeana va organiza cea de a 5-a editie a Zilelor 

europene ale dezvoltarii (ZED) la Bruxelles, în cooperare cu presedintia belgiana a 

Uniunii Europene. Presedintele José Manuel Barroso va tine un discurs în deschiderea 

acestui forum de discutii politice majore care reuneste actuali si fosti sefi de stat si de 

guvern din Europa, Africa si din restul lumii, reprezentanti la nivel înalt ai guvernelor, 

organizatii internationale, precum si specialisti în domeniul dezvoltarii, organizatii 

neguvernamentale, mass-media si societatea civila.  

Organizate la câteva zile dupa Summitul UE-Africa de la Tripoli, în paralel cu Conferinta 

Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice, care are loc la Cancún, 

Zilele europene ale dezvoltarii ofera o interfata oportuna si specifica, ce permite partilor 

interesate si guvernelor sa abordeze provocarile globale într-o atmosfera deschisa si, de 

multe ori, informala. Pentru a participa la Zilele europene ale dezvoltarii, va invitam sa 

va înscrieti la adresa http://register.eudevdays.eu/ .  

„Zilele europene ale dezvoltarii reprezinta un eveniment marcant în calendarul european 

al dezvoltarii si, totodata, principala platforma europeana pentru dialog si dezbateri pe 

probleme de dezvoltare”, a declarat Andris Piebalgs, comisarul european pentru 

dezvoltare. „Pentru actorii din domeniul dezvoltarii, acesta reprezinta o ocazie unica de a 

dezbate si de a împartasi idei, iar pentru public, o modalitate de a descoperi muzica, arta 

si filmele din tarile în curs de dezvoltare. Editia din acest an a Zilelor europene ale 

dezvoltarii are loc într-un moment crucial, în care politica de dezvoltare evolueaza în 

vederea adaptarii la noul cadru institutional al UE si la actualul context internayional.” 

ZED 2010: actualul program  

Sub conducerea presedintelui José Manuel Barroso si a comisarului pentru dezvoltare, 

Andris Piebalgs, editia 2010 a ZED va avea 15 grupuri de lucru la nivel înalt, doua 

discursuri de deschidere si 30 de seminarii pe teme sensibile, cum ar fi locul pe care îl 

ocupa dezvoltarea în cadrul institutional prevazut de Tratatul de la Lisabona, guvernanta, 

o reflectie asupra viitorului cooperarii pentru dezvoltare, accesul la energie, „politica 

mondiala în domeniul sanatatii”, gestionarea resurselor naturale, sprijinirea sectorului 

privat, eficacitatea ajutorului, drepturile omului, etc. Aceasta editie a ZED va fi marcata 

de numeroase alte evenimente, decernarea unor premii si prezentarea unor rapoarte. 

Printre cele mai importante evenimente se numara ceremonia de decernare a premiilor 

pentru jurnalism Lorenzo Natali, care, în acest an, va avea loc la Primaria din Bruxelles, 

si ceremonia de decernare a premiilor pentru concursul „Muzica împotriva saraciei”. 

(Pentru a accesa lista cu celelalte evenimente, va invitam sa consultati linkul 

corespunzator proiectului de program al ZED de mai jos). 

În acest moment, în afara de reprezentantii Comisiei Europene, printre participantii care 

si-au confirmat prezenta se numara: presedintii actuali ai statelor Benin, Burkina Faso, 

Rwanda, Mali, Tanzania si Malawi (care detine în prezent presedintia Uniunii Africane), 

prim-ministrii din Zimbabwe si Autoritatea Palestiniana, Presedintele Parlamentului 

European, Jerzy Buzek, Jean Ping (presedintele Comisiei Uniunii Africane), fostul 

presedinte al Frantei, Jacques Chirac, profesori universitari celebri, cum ar fi prof. Paolo 

Buss, prof. Paul Collier, Dr. Armando De Negri si Dr. Rajendra Pachauri si reprezentanti 

ai organizatiilor internationale, cum ar fi Filippo Grandi (UNRWA), Dr. Ibn Chambas 

(Secretar General al ACP) si Cheick Sidi Diarra (Înaltul Reprezentant al Natiunilor Unite 

pentru tarile cel mai putin dezvoltate). si-au confirmat, de asemenea, prezenta 

reprezentanti ai fundatiilor Nike si Bill & Melinda Gates.  

S-au deschis înscrierile!  

Reprezentantii mass-media care doresc sa participe la Zilele europene ale dezvoltarii 

trebuie sa se înregistreze acum pe site-ul: http://register.eudevdays.eu/ .  

În plus, pentru a oferi tuturor posibilitatea de a urmari evenimentele si dezbaterile, în 

acest an, site-ul ZED - www.eudevdays.eu - va pune la dispozitie un volum important de 

resurse online. Web-streaming, rezumate audiovizuale zilnice, un serviciu de citate, acces 

la o echipa de filmare si la studiouri de televiziune si radio, precum si multe alte facilitati 

vor fi disponibile pentru a facilita munca jurnalistilor si a reprezentantilor mass-media. O 

lista completa a serviciilor furnizate este disponibila în „Ghidul pentru mass-media” (a se 

vedea linkul de mai jos).  

Context:  

Context:  

Zilele europene ale 

dezvoltarii au fost lansate 

în 2006 pentru a 

îmbunatati eficacitatea 

ajutorului si pentru a 

consolida Consensul 

european privind 

cooperarea pentru 

dezvoltare. Cele patru 

editii anterioare au 

beneficiat de participarea a 

31 de sefi de stat, 44 de 

sefi de guvern sau ministri 

si 6 laureati ai premiului 

Nobel. La ultima editie din 

2009 de la Stockholm au 

participat, în total, 6 000 

de persoane.  

Sursa 

http://ec.europa.eu/romani

a/news/04102010_zilele_d

ezvoltarii_ro.htm  
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http://ec.europa.eu/romania/news/04102010_zilele_dezvoltarii_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04102010_zilele_dezvoltarii_ro.htm


  
Întârzierea efectuarii platilor Parlamentul aproba un 

termen general de 30 de zile 

Parlamentul European a votat miercuri acordul la care s-a ajuns cu Consiliul privind 

stabilirea unui termen de 30 de zile pentru efectuarea platilor plata facturilor. Noile reguli 

trebuie sa asigure ca întreprinderile europene mici si mijlocii nu vor mai avea probleme 

financiare din cauza întârzierii platilor din partea autoritatilor publice sau a altor companii, 

sustinând astfel continuarea afacerilor, inovatia si siguranta locurilor de munca.  

Ca regula generala, termenul atât pentru sectorul public cât si pentru cel privat pentru 

efectuarea platii pentru bunuri sau servicii furnizate va fi de acum înainte de 30 de zile. 

Negociatorii PE au vizat evitarea vidului legislativ si asigurarea faptului ca derogarile de la 

termenul general sunt acceptate numai în conditii speciale.  

Timp de mai mult de un an, Parlamentul a încercat sa obtina reguli mai stricte si mai clare 

cu privire la termenele de plata. Acordul, prezentat în plen ca un "amendament consolidat" 

de catre Barbara Weiler (S&D, DE), raportoarea Parlamentului, a fost sustinut în mare parte 

de catre toate gruparile politice si a fost adoptat cu 612 voturi pentru, 12 împotriva si 21 de 

abtineri.  

"Aceasta directiva va duce la dezvoltarea unei noi culturi a platilor. Scopul nostru a fost 

acela de a asigura ca drepturile întreprinderilor mai mici sunt protejate, pentru a îmbunatati 

lichiditatea si a crea un climat mai bun pentru investitiile în crearea de noi locuri de 

munca," a spus raportoarea Barbara Weiler în timpul dezbaterii de marti seara. Raportorul a 

subliniat faptul ca intentia Parlamentului nu este în niciun caz aceea ca perioada de 

implementare sa ia doi ani. "Din ianuarie, statele membre ar trebui sa înceapa transpunerea 

în legislatia nationala," a adaugat Barbara Weiler.  

Noile termene de plata  

În ceea ce priveste tranzactiile între companii, termenul general de efectuare a platii este de 

30 de zile, atâta timp cât nimic altceva nu este stipulat în contract. Daca ambele parti sunt 

de acord, termenul poate fi prelungit pâna la 60 de zile. Perioada poate fi extinsa chiar mai 

mult fata de termenul de 60 de zile, daca acordul dintre creditor si debitor este "convenit în 

mod expres" si daca prelungirea termenului nu este "foarte injusta" fata de creditor. 

Pentru tranzactiile dintre autoritatile publice si companii, termenul de plata este de 30 de 

zile. Daca ambele parti doresc sa extinda termenul, acest lucru trebuie sa fie convenit în 

mod expres si „justificat din punct de vedere obiectiv,” luând în considerare natura si 

caracteristicile contractului. Deputatii europeni au insistat mai ales pentru a asigura ca 

autoritatile publice nu vor putea amâna efectuarea platilor mai mult de 60 de zile. 

Dispensa pentru autoritatile publice din sistemul medical  

Statele membre pot alege un termen de plata de pâna la 60 de zile pentru autoritatile 

publice din sistemul medical. Aceasta se datoreaza naturii deosebite a acestor institutii, cum 

ar fi spitalele, finantate în mare parte prin rambursarea costurilor prin sistemele de protectie 

sociala.  

Dobânzi, masuri de compensatie si perioada de verificare  

Parlamentul a insistat ca Consiliul sa accepte o dobânda legala care sa reprezinte suma ratei 

de referinta plus cel putin opt puncte procentuale. Creditorul are dreptul de a obtine de la 

debitor o suma minima de 40 de euro, aceasta fiind compensatia pentru costurile de 

recuperare.  

Perioada în care se poate asigura compatibilitatea dintre termenii contractuali si bunurile 

sau serviciile prestate este de 30 de zile. Aceasta perioada poate fi extinsa în cazul unor 

contracte mai complexe, însa doar daca acest lucru este convenit în mod expres, iar 

prelungirea nu este injusta fata de creditor. Parlamentul a tinut sa se asigure ca perioada de 

verificare nu poate fi folosita ca un vid legislativ pentru a întârzia platile fara ca acest lucru 

sa fie necesar.  

Urmatorii pasi  

În continuare, acordul trebuie sa fie adoptat în mod formal de catre Consiliu. Noua 

directiva va intra în vigoare la 20 de zile dupa publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatii 

Europene. Statele membre au doi ani la dispozi?ie pentru punerea în aplicare a acestor 

dispozitii. 

Mai multe informatii 

Acordul dintre Parlament si Consiliu  

Serviciul de presa al Parlamentului European  

 

http://www.europedirect.bethany.ro/blocked::http:/www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201010/20101006ATT85408/20101006ATT85408EN.pdf
http://www.europedirect.bethany.ro/blocked::http:/www.europarl.europa.eu/news/expert/default_ro.htm
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