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   Parlamentul României 
     
     Camera Deputaților 

 

      GRUPUL PARLAMENTAR USR 
   

 ÎNTREBARE 
A/USR/131/28.02.2022 

 
Către: Bogdan AURESCU, Ministrul Afacerilor Externe 
De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR în circumscripția electorală Vâlcea nr.40 
 
Obiect: Situația transpunerii directivelor/directivelor delegate UE în 
legislația națională 
 
 
Stimate domnule ministru  
 

 

Având în vedere prevederile art.17 alin.(1) TUE și art. 288 TFUE 

coroborat cu art.2 pct.30-31 din H.G.16/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Afacerilor Externe, cu autoritatea de care dispuneți, vă adresez 

rugămintea să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 

 

1. Care sunt directivele/directivele delegate UE ce au termen de 

transpunere în legislația națională în intervalul 2022-2027? 

2. Care sunt instituțiile responsabile pentru transpunerea în legislația 

națională a acestor directive/directive delegate UE? 

3. Ce acte normative de transpunere vor fi adoptate și stadiul de 

elaborare a acestora? 

4. Ce termen de adoptare este asumat pentru normele de transpunere? 

5. Care sunt directivele/directivele delegate UE a căror termen de 

transpunere în legislația națională este împlinit? 
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6. Care sunt directivele/directivele delegate UE care nu au fost transpuse 

integral în legislația națională și respectiv care fac obiectul unei 

proceduri de infringement? 

7. Câte scrisori de punere în întârziere au fost transmise României de 

către Comisia Europeană începând cu data aderării la Uniunea 

Europeană și care au fost motivele care au determinat emiterea 

acestor scrisori? 

8. Câte avize motivate au fost transmise României de către Comisia 

Europeană începând cu data aderării la Uniunea Europeană și care au 

fost motivele care au determinat emiterea acestor avize? 

9. Care sunt cazurile trimise de către Comisia Europeană la CJUE 

începând cu data aderării la Uniunea Europeană, ce se datorează 

neconformării la solicitările formulate prin avize motivate? 

10.  Care sunt cazurile soluționate de către CJUE în care România a fost 

obligată la plata de sancțiuni pecuniare datorate netranspunerii 

directivelor/directivelor delegate UE și/sau transpunerii deficitare a 

acestora în legislația națională ? 

11.  Câte proceduri de infringement au fost deschise împotriva României 

de la momentul aderării la Uniunea Europeană și care au fost motivele 

care au determinat deschiderea acestor proceduri? 

12.  Care au fost măsurile care au fost dispuse împotriva instituțiilor care 

au depășit termenele asumate pentru transpunerea 

directivelor/directivelor delegate UE în legislația națională? 

13. Care au fost măsurile care au fost dispuse împotriva instituțiilor care au 

transpus deficitar directivele/directivele delegate UE în legislația 

națională ? 

14.  Care sunt principalele cauze care au condus la depășirea termenelor 

de transpunere a directivelor/directivelor delegate UE în legislația 

națională? 

15. Care sunt principalele cauze care au condus la transpunerea deficitară 

a directivelor/directivelor delegate UE în legislația națională? 
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16. Care sunt măsurile de ordin legislativ și/sau procedural ce trebuiesc 

adoptate în vederea preîntâmpinării depășirii termenelor de 

transpunere a directivelor/directivelor delegate UE în legislația 

națională ? 

17. Care sunt măsurile de ordin legislativ și/sau procedural ce trebuiesc 

adoptate în vederea preîntâmpinării transpunerii deficitare a 

directivelor/directivelor delegate UE în legislația națională? 

 
Aștept răspuns oral și în scris.  
 
Deputat Ion - Marian LAZĂR   
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