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TEXT: 
 

 
La data de 31 mai 2010, Secretariatul General al Guvernului României a trimis 
Comisiei Europene si Consiliului Uniunii Europene nominalizările din partea 
Romaniei pentru reprezentantii nationali la CESE pentru perioada 2010-2015. Cei 
5 reprezentanti nominalizati provin dintr-o singura organizatie patronala la 
nivel national, ACPR, asupra careia planeaza suspiciuni de dependenta fata de 
actualul partid de guvernamant din Romania. Conform regulilor agreate de cele 3 
organizatii patronale la nivel european, nominalizarile trebuie sa respecte 
principiul continuitatii si reprezentativitatii nediscriminatorii a 
reprezentantilor nationali.  Avand in vedere incalcarea acestor principii, 

1. Care sunt masurile pe care Consiliul intentioneaza sa le adopte, in baza 
prevederilor art. 300 si art 302TFUE, in cazurile in care este sesizat de 
grave incalcari ale normelor si standardelor europene de catre Statele 
Membre in procesul de nominalizare a membrilor CESE? 

2. In evaluarea propunerilor transmise, Consiliul verifica in toate cazurile 
daca acestea au fost elaborate cu respectarea principiilor de 
reprezentativitate, continuitate si consens la nivelul tuturor 
organismelor patronale cu reprezentativitate nationala si cu eliminarea 
totala a oricaror influente ale factorului politic?  

3. In cazul in care situatia prezentata referitoare la Romania se verifica, 
cum va proceda Consiliul pentru a impune Guvernului de la Bucuresti 
restabilirea reprezentativitatii corecte a patronatelor din Romania la 
CESE? 

4. A cerut Consiliul opinia Comisiei in legatura cu aceste nominalizari in 
conformitate cu art 302.2 TFUE? 

5. In ce masura au fost consultati partenerii de dialog social, cum e 
Business Europe, privind nominalizarile Romaniei? Care a fost pozitia 
acestora? 
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