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REUNIUNEA	CONSILIULUI	UE	COMPETITIVITATE	-	

SECȚIUNEA	PIAȚĂ	INTERNĂ	ȘI	INDUSTRIE 

 

România susține propunerea de regulament UE privind omologarea și supravegherea pieței 

auto. Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Simona Țeighiu-Jurj a exprimat poziția țării 

noastre la reuniunea COMPET - Consiliul UE Competitivitate, de la Bruxelles (29 mai a.c.). 

Consiliul a adoptat texte legislative cu impact major asupra pieței unice și industriei auto și a 

dezbătut competitivitatea economiei europene.  

”Este nevoie ca statele membre UE să fie implicate în procesul de adoptare al amenzilor 

administrative pe care le va aplica Comisia Europeană împotriva produselor neconforme”, a 

explicat Simona Țeighiu-Jurj. Astfel, statele membre UE ar urma să fie consultate atunci când 

Comisia stabilește nivelul unei amenzi ce penalizează autoturisme sau componente auto 

neconforme.  

Potrivit propunerii de regulament, Comisia va putea impune producătorilor și 

importatorilor amenzi de până la 30 000 EUR/produs pentru încălcări ale conformității. 

Pentru verificarea neregulilor Comisia va putea efectua teste și inspecții ale autoturismelor. 

De asemenea, noile obligații de supraveghere a pieței ar impune anual fiecărei țări un număr 

minim de controale asupra autoturismelor. Reforma actualului sistem urmărește, între altele 

îmbunătățirea testelor de control a emisiilor auto. Propunerea de regulament urmează să fie 

negociată cu Parlamentul European, în vederea adoptării finale.  

Detalii aici:  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/29-car-

emission-controls-reform-type-approval-and-market-surveillance-system/  

 

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Simona Țeighiu-Jurj a recomandat ca viitorul 

document de politică industrială a UE să stabilească ponderea industriei în PIB-ul Uniunii 

pentru un orizont de timp care ar putea fi anul 2030. Totodată, Țeighiu-Jurj a subliniat că, în 

contextul revoluției digitale care transformă rapid societatea și economia, capacitatea 

industriei, serviciilor conexe și lanțurilor valorice de a face față acestor transformări este de 

o importanță critică pentru competitivitatea economiei naționale și europene. 
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În cadrul schimbului de opinii referitor la ”Bilanțul competitivității privind situația actuală 

a economiei reale”, reprezentantul Ministerului Economiei a subliniat necesitatea unor 

politici echilibrate între sectoarele industriale în raport cu creșterea ponderii serviciilor 

asociate industriei și a menționat importanța investițiilor străine directe pentru economiile 

din Europa centrală și de est.  

 

Referitor la ”evaluarea de etapă a implementării Strategiei Pieței Unice Digitale și a 

Strategiei Pieței Unice”, Țeighiu-Jurj a menționat importanța ”Inițiativei comune privind 

standardizarea europeană” pentru competitivitate, a reglementărilor cuprinse în ”pachetul 

conformare” adoptate recent de Comisia Europeană și a reglementărilor cadru pentru piața 

unică privind supravegherea pieței și recunoașterea mutuală, precum și a celor din domeniul 

achizițiilor publice referitoare la organismele de remedii legale și sistemul de control ex-

ante, voluntar, pentru proiecte mari de infrastructură care vor fi adoptate de Comisia 

Europeană începând cu iulie 2017. 

Consiliul UE Competitivitate a reunit miniștrii din domeniile industriei și competitivității. A 

prezidat lucrările Christian Cardona, ministrul maltez pentru Economie, Investiții și IMM-uri. 

Din partea Comisiei Europene au participat: Elżbieta Bieńkowska, comisar pentru Piață 

internă, industrie, IMM-uri și antreprenoriat, Vera Jurova, comisar pentru Justiție, 

consumatori și egalitate de gen, Marghete Vestager, comisar pentru Concurență și 

vicepreședintele Comisiei Europene, Andrus Ansip, comisar pentru Piața unică digitală, 

economie și societate 
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