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Amendamentul  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 2: Munca și 

pensionarea în Uniunea Europeană – liniuța 4 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • normele obligatorii în materie de 

responsabilitate și asigurare într-un alt 

stat membru 

Or. en 

Amendamentul  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 2: Munca și 

pensionarea în Uniunea Europeană – liniuța 6 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • drepturile sociale și condițiile de 

angajare ale lucrătorilor detașați 

Or. en 

Amendamentul  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 2: Munca și 

pensionarea în Uniunea Europeană – liniuța 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• drepturile și obligațiile de asigurare 

socială în Uniune, inclusiv cele legate de 

stabilirea unor pensii 

• drepturile și obligațiile de asigurare 

socială în Uniune, inclusiv cele legate de 

stabilirea unor pensii și indemnizații de 

șomaj 
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Or. en 

Amendamentul  358 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 3: Vehiculele în 

Uniune – liniuța 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• normele naționale referitoare la 

trafic și cerințele pentru conducătorii auto 

• normele naționale referitoare la 

trafic și cerințele pentru conducătorii auto, 

cum ar fi vignetele de emisii și de taxă de 

drum pentru șederi temporare sau 

permanente într-un alt stat membru 

Or. en 

 

Amendamentul  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 4: Șederea într-un 

alt stat membru – liniuța 3 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • cerințe pentru naturalizarea unui 

rezident care locuiește într-un alt stat 

membru 

Or. en 

Amendamentul  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 4: Șederea într-un 

alt stat membru – liniuța 3 b (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • obligațiile în caz de deces și 

repatrierea rămășițelor pământești 

Or. en 

 

 

Amendamentul  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 5: Studiile sau 

stagiile în alt stat membru – liniuța 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• frecventarea școlii în alt stat 

membru 

• frecventarea creșei, a grădiniței și 

a școlii în alt stat membru 

Or. en 

Amendamentul  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 5: Studiile sau 

stagiile în alt stat membru – liniuța 1 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • frecventarea unui centru de 

formare pentru adulți în alt stat membru 

Or. en 

 

Amendamentul  363 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 6: Asistența 
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medicală – liniuța 2 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • asigurarea de sănătate în alt stat 

membru 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 6: Asistența 

medicală – liniuța 2 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • informațiile legate de securitatea 

socială și asigurările sociale, inclusiv cu 

privire la posibilitatea de a comanda 

cardul european de asigurări sociale de 

sănătate 

Or. en 

 

 

Amendamentul  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 6: Asistența 

medicală – liniuța 2 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • informațiile despre programele 

publice de asistență medicală preventivă  

Or. en 
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Amendamentul  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 6: Asistența 

medicală – liniuța 2 b (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • informațiile despre numerele de 

urgență  

Or. en 

Amendamentul  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 6: Asistența 

medicală – liniuța 2 c (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • mutarea într-un cămin de bătrâni 

Or. en 

Amendamentul  368 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 7: Drepturile 

familiilor, obligații și norme la nivel transfrontalier – liniuța 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

•  naștere, încredințarea copiilor 

minori, responsabilitățile parentale, 

obligațiile de întreținere față de copii într-o 

situație familială transfrontalieră 

•  naștere, încredințarea copiilor 

minori, responsabilitățile parentale, tutelă 

și adopție, inclusiv adopția de către al 

doilea părinte, obligațiile de întreținere 

față de copii într-o situație familială 

transfrontalieră 

Or. en 



 

PE613.511v01-00 8/29 AM\1139598RO.docx 

RO 

Amendamentul  369 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 7: Drepturile 

familiilor, obligații și norme la nivel transfrontalier – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• viața în cuplu cu naționalități 

diferite (căsătorii, separări, divorțuri, 

drepturi de proprietate, drepturilor 

coabitanților) 

• viața în cuplu cu naționalități 

diferite, fără discriminări în funcție de 

orientarea sexuală (căsătorii, parteneriat 

civil sau înregistrat, separări, divorțuri, 

drepturi de proprietate, drepturilor 

coabitanților) 

Or. en 

 

 

Amendamentul  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 7: Drepturile 

familiilor, obligații și norme la nivel transfrontalier – liniuța 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• drepturile succesorale într-un alt 

stat membru 

• drepturile și obligațiile succesorale 

într-un alt stat membru în ceea ce privește, 

de exemplu, reglementările fiscale 

Or. en 

Amendamentul  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 7: Drepturile 

familiilor, obligații și norme la nivel transfrontalier – liniuța 3 a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • efectele juridice ale răpirilor 

internaționale ale copiilor de către părinți 

și drepturile conexe 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – coloana 1 – titlul domeniului 

8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consumatorii în situațiile transfrontaliere  Drepturile consumatorilor 

Or. en 

 

 

Amendamentul  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• achiziționarea de bunuri și servicii 

de la un alt stat membru (inclusiv 

financiare), online sau în persoană  

• achiziționarea sau închirierea de 

bunuri, conținut digital, proprietăți sau 

servicii de la un alt stat membru (inclusiv 

financiare), online sau în persoană  

Or. en 

Amendamentul  374 

Julia Reda 
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Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• achiziționarea de bunuri și servicii 

de la un alt stat membru (inclusiv 

financiare), online sau în persoană  

• achiziționarea de bunuri și servicii 

(inclusiv financiare), online sau în 

persoană  

Or. en 

Amendamentul  375 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• deținerea unui cont bancar în alt 

stat membru 

• deținerea unui cont bancar  

Or. en 

Amendamentul  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• racordarea la utilități (gaz, 

electricitate, apă, telecomunicații și 

internet) 

• racordarea la utilități (gaz, 

electricitate, apă, gunoi menajer, 

telecomunicații și internet) 

Or. en 

Amendamentul  377 

Julia Reda 
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Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 5 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • siguranța și securitatea produsului 

Or. en 

Amendamentul  378 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 5 b (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • garanțiile, despăgubirile și 

compensațiile acordate consumatorilor 

Or. en 

Amendamentul  379 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8: Consumatorii în 

situațiile transfrontaliere – liniuța 5 c (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • procedurile judiciare pentru 

protecția consumatorilor 

Or. en 

Amendamentul  380 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 
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Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8 a (nou): 

Drepturile cetățenilor și ale rezidenților 

 

Textul propus de Comisie 

Domeniul INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI 

NORME 

  

  

  

 

Amendamentul 

Domeniul INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI 

NORME 

Drepturile 

cetățenilor și 

ale rezidenților 

• depunerea de petiții administrative și judiciare 

 • înaintarea de petiții pe lângă instituțiile publice 

 • recunoașterea identității de gen  

 

Or. en 

Amendamentul  381 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel – domeniul 8 b (nou): Protecția 

datelor cu caracter personal 

 

Textul propus de Comisie 

Domeniul INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI 

NORME 

  

 

Amendamentul 

Domeniul INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI 

NORME 

Protecția 

datelor cu 

• exercitarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu 

Regulamentul general privind protecția datelor (în conformitate cu 
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caracter 

personal 

secțiunile 2-4 din RGPD: informare și acces la date cu caracter 

personal, rectificarea și ștergerea acestora, formularea de obiecții) 

 

Or. en 

Amendamentul  382 

Othmar Karas și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 1: Inițierea, 

desfășurarea sau închiderea unei afaceri – liniuța 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• înregistrarea unei întreprinderi 

(procedurile de înregistrare și formele 

juridice pentru desfășurarea activității) 

• înregistrarea, restructurarea sau 

închiderea unei întreprinderi (procedurile 

de înregistrare și formele juridice pentru 

desfășurarea activității) 

Or. en 

 

Amendamentul  383 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 1: Inițierea, 

desfășurarea sau închiderea unei afaceri – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• drepturile de proprietate 

intelectuală (depunerea unei cereri de 

brevet, înregistrarea unei mărci, a unei 

schițe sau a unui desen, obținerea unei 

licențe de reproducere) 

• drepturile de proprietate 

intelectuală (depunerea unei cereri de 

brevet, înregistrarea unei mărci, a unei 

schițe sau a unui desen, obținerea unei 

licențe de reproducere, eventuale derogări) 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Evelyne Gebhardt 
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Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 1: Inițierea, 

desfășurarea sau închiderea unei afaceri – liniuța 8 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • răspunderea în activitatea de 

gestionare 

Or. en 

Amendamentul  385 

Philippe Juvin 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 1: Inițierea, 

desfășurarea sau închiderea unei afaceri – liniuța 8 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • transferul unei întreprinderi dintr-

un stat membru în alt stat membru 

Or. en 

Amendamentul  386 

Othmar Karas și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 1: Inițierea, 

desfășurarea sau închiderea unei afaceri – liniuța 8 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • transferul unei întreprinderi 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 
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Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 3: Impozite - 

liniuța 2 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 • taxele vamale și alte impozite și 

taxe percepute la import, procedurile 

vamale de import și de export 

Or. en 

 

Amendamentul  388 

Othmar Karas și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel – domeniul 3: Impozite - 

liniuța 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

• alte taxe: plăți, rate • alte taxe: plăți, rate, declarații 

fiscale 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Othmar Karas și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propunere de regulament 

ANEXA II – tabel 

 

 

Textul propus de Comisie 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 
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Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Amendamentul 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 
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Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

 
Recunoașterea calificărilor 

profesionale 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

 
Declararea impozitelor pe 

venit 

Confirmare de primire a 

declarației 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale și 

cerințele de notificare a 

acesteia, autorizațiile de 

desfășurare a activității 

comerciale, modificările 

aduse activității și încetarea 

unei activități economice fără 

a iniția o procedură de 

insolvență sau de lichidare, 
cu excepția procedurilor 

privind constituirea de 

societăți sau firme în sensul 

articolului 54 al doilea 

paragraf din TFUE. 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 
Înregistrarea în scopuri de 

TVA 

Codul de înregistrare în 

scopuri de TVA 

 
Înregistrarea în scopuri 

fiscale (impozitul pe venit) 

Codul de identificare fiscală 

 
Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 
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semipublice de pensii și de 

asigurare  

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Înregistrarea și notificarea 

detașării lucrătorilor 

Confirmarea cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru detașarea 

unui lucrător 

 
Notificarea încetării 

activității care face obiectul 

TVA 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 Declarațiile de TVA Primirea declarației de TVA 

 
Declarația fiscală depusă de 

întreprindere 

Confirmarea de primire a 

declarației 

 

Or. en 

 

Amendamentul  390 

Kaja Kallas 

 

Propunere de regulament 

ANEXA II – tabel 

 

 

Textul propus de Comisie 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

Decizia cu privire la cererea 
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publice de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Amendamentul 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 
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Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

 
Înscrierea la o universitate 

publică 

Confirmarea înscrierii 

 
Solicitarea diplomei, a unor 

certificate de calificare  

Emiterea certificatului în 

format electronic  

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

 
Declararea impozitelor pe 

venit 

Confirmare de primire a 

declarației 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Prezența fizică poate fi 

solicitată numai pentru 

obținerea de date biometrice 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 

Înmatricularea unui 

autovehicul Prezența fizică 

poate fi solicitată numai 

pentru prima înmatriculare 

sau dacă este necesar să 

efectueze verificări ale 

autovehiculului 

Certificat de înmatriculare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

 
Solicitarea de date cu privire 

la situația contului de pensie 

Confirmarea situației 

soldului contului de pensie al 

utilizatorului 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE, 

inclusiv modificarea datelor 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  
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înregistrate  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 
Înregistrarea sau reînnoirea 

unui nume de domeniu de 

internet 

Confirmarea înregistrării sau 

a reînnoirii noului domeniu  

 
Înregistrarea în scopuri de 

TVA 

Codul de înregistrare în 

scopuri de TVA 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 Declarațiile de TVA Primirea declarației de TVA 

 
Declararea impozitelor pe 

profit ale întreprinderii 

Confirmarea de primire a 

declarației 

 

Notificarea încetării 

activității care face obiectul 

TVA 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Edward Czesak 

 

Propunere de regulament 

ANEXA II – tabel 
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Textul propus de Comisie 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 
Solicitarea/reînnoirea cărții 

de identitate sau a 

pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea 

unei cărți de identitate sau a 

unui pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 
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Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Amendamentul 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea dovezii 

înregistrării nașterii 

Certificat de naștere sau 

dovada înregistrării nașterii 

Rezidența 
Solicitarea unui certificat de 

rezidență 

Dovada înregistrării și a 

rezidenței 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unui 

organism public sau a unei 

instituții publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 

Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese și anularea 

înregistrării adresei 

anterioare 

 eliminat eliminat 

 

Înmatricularea unui 

autovehicul care provine 

dintr-un stat membru al UE 

sau care a fost deja 

înmatriculat într-un stat 

membru al UE, prin 

proceduri standard1a 

Dovada înmatriculării unui 

autovehicul  

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și a 

prestațiilor de prepensionare 

din sistemele obligatorii  

Confirmarea de primire a 

solicitării sau decizia 
referitoare la solicitarea pentru 

plata unei pensii sau prestațiile 

de prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 
eliminat eliminat 

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele obligatorii de pensii 

Confirmarea înregistrării sau 
numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 
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și de asigurare  

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare, cu excepția 

procedurilor pentru rezilierea 

colectivă a contractelor 

angajaților 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 _______________  

 

1a Include următoarele 

vehicule: (a) orice 

autovehicul sau remorcă, 

astfel cum este menționat(ă) 

la articolul 3 din Directiva 

2007/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului 

(JO L 263, 9.10.2007, p. 1) și 

(b) orice autovehicul cu două 

sau trei roți, cu roți jumelate 

sau nu, destinat transportului 

rutier, astfel cum este 

menționat la articolul 1 din 

Directiva 2002/24/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului, (JO L 124, 

9.5.2002, p. 1). 

 

 

Or. en 

 

Amendamentul  392 

Julia Reda 

 

Propunere de regulament 

ANEXA II – tabel 
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Textul propus de Comisie 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 



 

PE613.511v01-00 26/29 AM\1139598RO.docx 

RO 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Amendamentul 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

 Înscrierea la o universitate Dovada înscrierii 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

 
Solicitarea/reînnoirea 

permisului de ședere 

Eliberarea sau reînnoirea 

unui permis de ședere 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 
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Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

Mijloace de 

transport 

Obținerea de vignete pentru 

emisii sau pentru taxa de 

drum 

Primirea de vignete pentru 

emisii sau pentru taxa de 

drum 

 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

Philippe Juvin 

 

Propunere de regulament 

ANEXA II – tabel 

 

 

Textul propus de Comisie 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 

Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 Solicitarea/reînnoirea cărții de Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 
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identitate sau a pașaportului pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Amendamentul 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  
Solicitarea unui certificat de 

naștere 

Certificat de naștere 

Studii 

Solicitarea unei burse de 

studiu din partea unei instituții 

publice 

Decizia cu privire la cererea 

de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile 

de securitate socială 

Confirmarea de primire 

 
Solicitarea recunoașterii 

diplomei 

Decizia privind cererea de 

recunoaștere 
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Mutarea 
Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii 

adrese 

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei 

cărți de identitate sau a unui 

pașaport 

 Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și 

prestațiile de prepensionare 

din sistemele publice sau 

semipublice 

Decizia referitoare la 

solicitarea pentru plata unei 

pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității 

comerciale generale, cu 

excepția procedurilor privind 

constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 

al doilea paragraf din TFUE 

Confirmare cu privire la 

finalizarea tuturor etapelor 

necesare pentru funcționarea 

unei societăți  

 
Constituirea unei societăți în 

temeiul Directivei privind 

serviciile 

 

 

Înregistrarea unui angajator (a 

unei persoane fizice) în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare  

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau 

semipublice de pensii și de 

asigurare 

Numărul de înregistrare la 

asigurările sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a 

notificării 

 

Plata contribuțiilor sociale 

pentru angajați  

Primirea sau altă formă de 

confirmare a plății 

contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

Or. en 

 

 

 

 


