FIŞA INDIVIDUALĂ
PRIVIND ACTIVITATEA EUROPARLAMENTARULUI
Numele şi prenumele: STOLOJAN Theodor Dumitru
Membru: Vice-Președinte Comisia de afaceri economice şi monetare
(ECON)
Membru supleant: Comisia Buget (BUDG)
Membru: Delegaţia pentru relaţiile cu Elveţia şi Norvegia, la Comisia
parlamentară mixtă UE-Islanda şi la Comisia parlamentară mixtă a
Spaţiului Economic European (SEE) (DEEA); Delegaţia la Comisia
parlamentară de cooperare UE-Moldova (DMD)
Membru supleant: Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din America Centrală
(DCAM); Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest (DEPA)
I. ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ
1. Raportor al Parlamentului European
Nr.

Titlul raportului

1.1
1.1.1

În anul 2012
Raport referitor la
L
propunerea modificată de
regulament al Parlamentului
European și al Consiliului
de instituire a unui program
de acțiune pentru
impozitare în Uniunea
Europeană pentru perioada
2014-2020 (Fiscalis 2020)
și de abrogare a Deciziei nr.
1482/2007/CE
(COM(2012)0465 – C70242/2012 –
2011/0341B(COD))

1.1.2
1.2
1.2.1

Perioada 2009-2011
Raport referitor la
propunerea de directivă a
Parlamentului European și
a Consiliului de modificare
a Directivelor 98/78/CE,

Tipul de
raport: cu
caracter
legislativ (L)
/fără caracter
legislativ (FL)

L-COD

Stadiul raportului:
●în curs de elaborare (E)
●în dezbatere în comisie (C)
●votat în comisie(V)
●adoptat în Parlament (A)

C

V
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1.2.2

2002/87/CE și 2006/48/CE
în ceea ce privește
supravegherea
suplimentară a entităților
financiare care aparțin unui
conglomerat financiar
(COM(2010)0433 – C70203/2010 –
2010/0232(COD))
Raport referitor la
propunerea de directivă a
Consiliului privind asistenţa
reciprocă în materie de
recuperare a creanţelor
reprezentând impozite, taxe
şi alte măsuri
(COM(2009)0028 – C60061/2009 –
2009/0007(CNS))

L

V

2. Raportor de opinie al Comisiei parlamentare ECON:
Nr.

Titlul raportului

Tipul de raport:
cu caracter
legislativ (L)
/fără caracter
legislativ (FL)

2.1.
În anul 2012
2.1.1 AVIZ referitor la punerea L
în aplicare a Directivei
2008/48/CE privind
creditele de consum
2.1.2
2.2
În perioada 2009-2011
2.2.1 AVIZ referitor la măsuri
L
provizorii propuse
pentru înghețarea și
dezvăluirea activelor
debitorilor în cazurile
transfrontaliere

Stadiul raportului
● în curs de elaborare (E)
●în dezbatere in comisie (D)
● votat în comisie (V)

V

V

3. Raportor al grupului politic PPE (shadow rapporteur)
Nr.

Titlul raportului

Tipul de
raport: cu
caracter
legislativ (L)
/fără caracter
legislativ (FL)

Stadiul raportului:
● în dezbatere în grupul politic şi în
comisie (C)
●în dezbatere in Parlament (P)
● Adoptat

2

3.1. În anul 2012
3.1.1 Propunere de
L-COD
Regulament al PE și al
Consiliului privind
Sistemul european de
conturi naționale și
regionale din Uniunea
Europeană
3.1.2
3.2
În perioada 2009-2011
3.2.1 Propunere de
L-COD
Regulament al PE și al
Consiliului privind
Sistemul european de
conturi naționale și
regionale din Uniunea
Europeană
3.2.2 Propunere de decizie a L-COD
Parlamentului
European și a
Consiliului de acordare
a unei garanții a UE
Băncii Europene de
Investiții pentru
pierderile rezultate din
împrumuturi și garanții
la împrumuturi acordate
unor proiecte din afara
Uniunii Europene
3.2.3 Propunere de rezoluție
a PE referitoare la
Regulamentul (CE) nr.
1905/2006 de stabilire
a unui instrument de
finanțare a cooperării
pentru dezvoltare: lecții
învățate și perspective
de viitor
(2009/2149(INI))
(2009/2149(INI))

L-COD

A

P

A

A

4. Intervenţii (orale) în şedinţele plenare ale Parlamentului European
Nr.
4.1
4.1.1

Raportul/problema aflat/ă în dezbatere sau
ridicată în PE
În anul 2012
Cooperarea consolidată în domeniul taxei
pe tranzacţiile financiare

Tema intervenţiei

Data

Participarea
instituţiilor financiare
la formarea
veniturilor publice

11
decembrie

3

4.1.2

Cazuri de restructurare în industria
europeană a autovehiculelor

4.1.3

Piețele instrumentelor financiare și
abrogarea Directivei 2004/39/CE
(reformare) - Pieţele instrumentelor
financiare şi modificarea regulamentului
EMIR privind instrumentele derivate
extrabursiere, contrapartitele centrale şi
registrele de tranzacţii

4.1.4

Piețele instrumentelor financiare și
abrogarea Directivei 2004/39/CE
(reformare) - Pieţele instrumentelor
financiare şi modificarea regulamentului
EMIR privind instrumentele derivate
extrabursiere, contrapartitele centrale şi
registrele de tranzacţii
Semestrul european pentru coordonarea
politicilor economice: punerea în aplicare a
priorităților pentru 2012

4.1.5

4.1.6

Rezultatele Summitului Rio +20

4.1.7

Accesul la serviciile bancare de bază

4.1.8

Ordinea lucrărilor

4.1.9

Semestrul european

Atitudinea proactivă
a Comisiei Europene
faţă de impactul
Restructurărilor
anticipate pentru
industria
automobilelor
Tranzacţiile
efectuate cu
instrumente
financiare şi pe pieţe
lipsite de
transparenţă,
nesupuse
supravegherii
autorităţilor.
Raspuns la întrebare
: susţin propunerea

20
noiembrie

O mai bună implicare
a instituţiilor publice
în momentul în care
li se prezintă
proiectele de buget
pe anul viitor
Aplicarea principiului
poluatorul plăteşte
Serviciile bancare de
bază ca o condiţie
pentru buna
funcţionare a pieţei
unice, dar şi o
cerinţă a progresului
economic şi social
Curtea
Constituţională a
hotărât că
preşedintele ţării
este cel care trebuie
să reprezinte
România la Consiliul
European
Prevenirea şi
corectare a
dezechilibrelor
financiare, bugetare
şi economice şi
pentru a preveni în

25
octombrie

25
octombrie

25
octombrie

5 iulie
3 iulie

2 iulie

3 iunie
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4.1.10 Sistemul comun al taxei pe tranzacțiile
financiare

4.1.11 Tabloul de bord al pieţei interne
4.1.12 Baza fiscală consolidată comună a
societăților
4.1.13 Raportul privind extinderea pentru Turcia
4.1.14

Concluziile Consiliului European din 1-2
martie 2012

4.1.15

Pregătirea reuniunii Consiliului European
(1-2 martie 2012)
4.1.16 Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de
stabilitate

viitor o nouă criză
Susţine introducerii
unui impozit pe
tranzacţiile
financiare, în
anumite condiţii
Transpunerea
legislaţiei europene
în legislaţia naţională
Principiul
subsidiarităţii
Locul Turciei în
Uniunea Europeană
România şi Bulgaria
au rămas în afara
zonei Schengen,
deşi au îndeplinit
toate condiţiile cerute
de acest acord
pentru a fi acceptate
în zona Schengen.
Deceniul pierdut
pentru dezvoltare
Diferite State
Membre plătesc
diferite dobănzi
pentru împrumuturile
pe care le obţin
Priorităţile actuale
ale Uniunii
Acţiunile guvernului
Orban şi valorile
europene

4.1.17

Programul Preşedinţiei daneze

4.1.18

Evoluţiile politice recente din Ungaria

4.2
4.2.1

În perioada 2009-2011
Concluziile reuniunii Consiliului European
(8-9 decembrie 2011)

4.2.2

Pregătirea reuniunii Consiliului European
(8-9 decembrie 2011)

Implementarea
deciziilor

4.2.3

Concluziile reuniunii Consiliului European

Implementarea
deciziilor

4.2.4

Semestrul european 2011 - primele lecţii

4.2.5

Viitorul taxei pe valoarea adăugată

Analiza structurată a
situaţiilor economice
ale fiecărui stat
membru
Eliminarea de către
fiecare stat membru,
a excepţiilor,
scutirilor şi cotelor de
TVA reduse

Recâştigarea
credibilităţii pieţelor

23 mai

21 mai
18 aprilie
28 martie
13 martie

15
februarie
14
februarie

18 ianuarie
18 ianuarie

13
decembrie
2011
30
noiembrie
2011
27
octombrie
2011
25
octombrie
2011
13
octombrie
2011
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4.2.6

4.2.7

Viitorul Fondului european de ajustare la
globalizare - Modificarea Regulamentului
(CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului
european de ajustare la globalizare
(dezbatere)
O strategie eficientă privind materiile prime
pentru Europa

4.2.8

Supravegherea suplimentară a entităților
financiare care aparțin unui conglomerat
financiar (I)
4.2.9 Supravegherea suplimentară a entităților
financiare care aparțin unui conglomerat
financiar (II)
4.2.10 Prevenirea și corectarea dezechilibrelor
macroeconomice

Creșterea gradului
de cofinanţare

29
septembrie
2011

Intensificarea
competiţiei în ceea
ce priveşte materiile
prime
Potenţialele riscuri și
îmbunătăţirea
legislaţiei
Lipsa studiilor de
impact

12
septembrie
2011

Corectarea
dezechilibrelor
fiscale și economice
4.2.11 Simulări de situații de criză în sectorul
Calitatea testele de
bancar din UE
stres
4.2.12 Metodele inovatoare de finanțare la nivel
Impozitul pentru
european și mondial
tranzacţiile financiare
4.2.13 Către sisteme europene de pensii adecvate, Dezechilibrele din
viabile şi sigure
sistemele de pensii
4.2.14 Drepturile pacienţilor în cadrul asistenţei
medicale transfrontaliere

4.2.15 Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii
minelor de cărbune necompetitive
4.2.16 Administratorii fondurilor de investiţii
alternative

4.2.17 Competenţe specifice ale Băncii Centrale
Europene referitoare la funcţionarea
Comitetului european pentru riscuri
sistemice
4.2.18 Asistența financiară comunitară pentru
dezafectarea unităților 1-4 ale centralei

Ingrijorarea
guvernului român
faţă de
sustenabilitatea
financiară în cadrul
asistenţei
transfrontaliere
Importanța
cărbunelui pentru
securitatea
energetică
Transparenţa în
activitatea fondurilor
de investiţii
alternative,
transparenţă în
costurile, în politica
de investiţii,
transparenţă în
riscurile pe care şi le
asumă.
Importanţă
supravegherii
sistemului financiar
Energia electrică
produsă de

4 iulie
2011
4 iulie
2011
22 iunie
2011
10 mai
2011
7 martie
2011
15
februarie
2011
18 ianuarie
2011

23
noiembrie
2010
10
noiembrie
2010

6 iulie
2010
19 mai
2010
6

nucleare de la Kozlodui (Bulgaria)
„Programul Kozlodui
4.2.19 Regulamentul privind exceptarea pe
categorii a autovehiculelor

4.2.20 Graficul de performanţă al pieţei interne Protecţia consumatorilor - SOLVIT

4.2.21 Cooperarea administrativă în domeniul
fiscal (I)
4.2.22 Cooperarea administrativă în domeniul
fiscal (II)

4.2.23 Democratizarea în Turcia
4.2.24 Restructurarea industriei europene de
automobile, în special în cazul Opel
4.2.25 Prezentarea programului Preşedinţiei
suedeze

centralele nucleare
Revizuirea
Regulamentului de
exceptare pe
categorii în sectorul
autovehiculelor
Diferenţele între
Comisioane din
cadrul serviciilor
bancare din Statele
Membre
Promovarea bunei
guvernanțe în
chestiuni fiscale
Asistenţă reciprocă
în materie de
recuperare a
creanţelor privind
taxe, impozite,
drepturi şi alte
măsuri - Aplicarea
opțională și
temporară a
mecanismului de
taxare inversă în
legătură cu
furnizarea anumitor
bunuri și servicii care
prezintă risc de
fraudă (
Susţinerea aderării
Turciei la UE
Economisirea
energiei și industria
auto
Programul de lucru
al președinţiei
Suedeze

5 mai 2010

9 martie
2010

8 februarie
2010
8 februarie
2010

20 ianuarie
2010
14
septembrie
2009
15 iulie
2009

5. Intervenţii scrise în şedinţele plenare ale Parlamentului European
Nr.

Raportul/problema aflat/ă în dezbatere sau
ridicată în PE
5.1
În anul 2012
5.1.1 Eficienţa energetică
5.2

În perioada 2009-2011

5.2.1 Guvernanţa economică

Tema intervenţiei

Data

Progresul legislativ al 11
Uniunii Europene
septembrie
Prevenirea situaţiilor
economice dificile

16
noiembrie
2011
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5.2.2 Investiţia în viitor: un nou cadru financiar
multianual pentru o Europă competitivă,
durabilă şi favorabilă incluziunii

5.2.3 Învățăminte de tras în ceea ce privește
siguranța nucleară în Europa după
evenimentele din Japonia
5.2.4 Catastrofa reziduului nămolos din Ungaria

5.2.5 Pachetul de măsuri de supraveghere
financiară

5.2.6 Orientări pentru politicile de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre
5.2.7 Explicaţii privind votul

Un nou cadru
financiar multianual
pentru o Europă
competitivă în
agricultură și
cercetare
Energia nucleară ca
resursă economică
globală
Verificarea calității
instituțiilor naționale
însărcinate cu
aplicarea regulilor
europene privind
depozitarea
reziduurilor
industriale potențial
periculoase
Adoptarea
reglementărilor cu
privire la
supravegherea
instituțiilor și a
piețelor financiare
Liberalizarea deplină
a pieței muncii
O mai bună
coordonare a
politicilor economice

8 iunie
2011

6 aprilie
2011
19
octombrie
2010

22
septembrie
2010

7
septembrie
2010
16 iunie
2010

6. Propuneri de rezoluţii sau de declaraţii scrise ale Parlamentului
European care necesită semnăturile majorităţii membrilor PE pentru a
fi considerate adoptate
Nr.

Tema propunerii de rezoluţie
sau a declaraţiei scrise

6.1. În anul 2012
6.1.1 Criza din sectorul siderurgic
6.1.2
6.2
În perioada 2009-2011
6.2.1 O Strategie europeană pentru
regiunea Dunării - Rezoluţie
Comună

Data depunerii

5 decembrie
2012
20 ianuarie
2010

Stadiul: adoptată (A) /respinsă
(R) /în curs de strângere de
semnături (S)
A

A
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7. Întrebări adresate Consiliului sau Comisiei
Nr.
Problema abordată
7.1. În anul 2012
7.1.1 Inființarea unei agenții europene de rating de credit

Data
1 februarie 2012

8. Participarea în delegaţiile permanente pentru relaţiile cu
Parlamentele din ţări terţe și alte delegaţii ale Parlamentului European
Nr.
8.1
8.1.1

Numele ţării
În anul 2012
Copenhaga

8.1.2

Bucureşti

8.1.3

Nicosia

8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

În perioada 2009-2011
Marsilia (Franţa)
Copenhaga (Danemarca)
Esztergom (Ungaria)
Sofia (Bulgaria)
București (România)
Varșovia (Polonia)

8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11

Wroclaw (Polonia)
Palermo (Italia)
Croatia
Lituania -Vilnius
Spania-Madeira

Sedinţa

Data

Intalnire pe probleme
financiare europene cu
liderii de comisii/comitete de
finanțe
Congres PPE

19.03-20.2012

Intalnire pe probleme
financiare europene cu
liderii de comisii/comitete de
finanțe
Congres PPE
Comisia ECON
Întâlnirea Biroului PPE
Întâlnirea Biroului PPE
Zile de Studiu
Întâlnirea Comitetelor de
Finanţe
Întâlnirea Biroului PPE
Zile de studiu PPE
Delegație BUDG
Adunare Politică PPE
Zile de studiu PPE

8.2.12 Ungaria-Budapesta

Delegație ECON

8.2.13 Ungaria-Budapesta

Delegație ECON

26.10.201228.10.212
25.11201227.11.2012

06.12-08.12
23.11-25.11
09.11-12.11
13.10-14.10
21.09-24.09
18.09-19.09
07.09-09.09
03.05-06.05
22-24 iunie 2010
martie 2010
12-15 octombrie
2010
16-18 septembrie
2010
18-19 noiembrie
2010
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II. ACTIVITĂŢI SPECIALE ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
1. Grupuri de vizitatori din România la Parlamentul European
Nr.

Grupuri

1.1.
1.1.1
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2

În anul 2012
PDL Ilfov
Grup Piatra Neamt
În perioada 2009-2011
7-9 Noiembrie
29 Noiembrie-02
Decembrie
1.2.3 Mai
1.2.4 Aprilie
1.2.5 Aprilie
1.2.6 Mai
1.2.7 Iunie

Provenienta (primari, elevi,
Nr. de vizitatori
studenti, membri de partid etc.)
Membri de partid
Membri de partid

49
40

Junior Achievement România
Grup Universitatea
Transilvania Brașov
Grup al Organizației de Femei
a PDL
Elevi
Moldoveni
și
Români
Funcţionari Publici
Studenți
și
membri
ai
autorităților locale din jud. Sălaj
"Meet your MEP" Ziariști

36
11
12
46
47
40
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2. Alte activităţi speciale desfasurate în PE pe care europarlamentarul
dorește să le menționeze (dezbateri, evenimente, etc):
2.1 În anul 2012
2.2 În perioada 2009-2011











EPP Special Newslater , 8-9 Noiembrie 2010 „What kind of new european
governance?” – Articol.
Informare trimisă senatorilor și deputaţilor PDL și UDMR privind rolul Parlamentului
României în procesul decizional : "Rolul Parlamentului României în luarea deciziilor
la nivel comunitar. Implicaţiile Tratatului de la Lisabona"
Initiaţiva organizării unor seminarii între europarlamentari și deputaţii și senatorii
PDL și UDMR. Până acum 2 evenimente - agricultura și guvernanță economică
"Guvernanţa Economică în Uniunea Europeană" , 15 noiembrie 2010, Sala de Grup
a PD-L din Camera Deputaților, Palatul Parlamentului.
Elaborarea profilului României - o publicaţie cu starea economică a Statelor Membre
în 2010, făcută de EPP Group
În calitate de Șef al Delegaţiei, a hotărât poziţia Delegaţiei care să avantajeze
România la diferite rapoarte (de ex: pozitia Delegaţiei României la PPE în ceea ce
privește EEAS și criteriul de reprezentare geografică, apărarea intereselor României
în ceea ce privește Rezoluţia cu privire la interzicerea cianurilor).
Elaborarea unui text pentru o publicaţie editată de Grupul PPE pentru comemorarea
a 20 de ani de la Revoluţie .
Donaţii pentru programul OTPDL, "Solidaritate între generaţii"
Întâlnire cu funcţionarii români din cadrul Comisiei Europene și PE

 Economia sănătăţii este necesară pentru sănătatea economiei - Prezentare, Brașov
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