Adunarea Generala FIEC &
Conferinta “ Industria Constructiilor – solutia in conditii de criza !”
Madrid, 18-20 Iunie 2009

Adunarea generala a FIEC s-a desfasurat in Madrid in ziua de
18.06.2009 in organizarea FIEC si SEOPAN.
Principalele decizii luate cu acest prilej au fost urmatoarele :
• Acceptarea candidaturii FOBC- Malta ca membru al FIEC;
• Discutarea problemelor create de retragerea din FIEC a CC- M. Britanie;
• Aprobarea rapoartelor financiare pentru 2008 si a bugetului FIEC pentru
2009;
• Aprobarea rapoartelor anuale ale FIEC, EIC si CICA;
• Aprobarea rapoartelor sectiunilor din cadrul FIEC : ECO, SOC, SME,
TEN, TEC, MEDA
• Pregatirea Conferintei FIEC din 19.06.2009 “ Constructiile si criza
economico- globala “;
• Decernarea titlului de Presedinte onorific al FIEC Dlui Daniel Tardy,
Franta;
• Decernarea titlului de Vicepresedinte onorific al FIEC Dlui Paul Naudo,
Franta;
• Organizarea Congresului FIEC in 2010 in luna mai in Cipru;
• Organizarea Sedintei presedintilor FIEC in noiembrie 2009 la
Strasbourg cu invitarea noilor Europarlamentari;
Rapoartele prezentate se gasesc la ARACO si pot fi obtinute la cerere.
De asemenea, pot fi consultate la sediul ARACO urmatoarele rapoarte:
• Activitatea de constructii in Europa, 2008;
• Raportul anual al FIEC 2009;
• Raportul FIEC privind progresul “Transeuropean transport network –
Priority Projects”;
• Raportul SEOPAN, 2008.
Deschiderea oficiala a Conferintei s-a desfasurat in 19.06.2009
in Aula
Colegiului Medicilor din Madrid prin luarile de cuvant ale Dlor Dirk Cordeel –
Presedinte FIEC si David Taguas – Presedinte SEOPAN si ANCOP;

Lucrarile Conferintei FIEC au avut urmatoarele repere semnificative:
• Prezentarea unui raport privind Criza economico globala si impactul
asupra industriei de constructii de catre Dl David Taguas – presedinte
SEOPAN si ANCOP;
• Prezentarea unui raport national pentru Germania de catre Dl Manfred
Nussbaumer, vicepresedinte al DDBInd;
• Prezentarea unui raport national pentru Irlanda de catre Dl Tom Parlon,
Presedinte al CIF;
• Prezentarea unui raport national pentru Bulgaria de catre Dl Simeon
Peshov, Presedinte al BCC;
• Prezentarea unui raport privind actiunile intreprinse de CE in conditii de
criza de catre Dl Pierre Delsaux, Director in cadrul DG MARKT, EC;
• Masa rotunda cu dezbateri de actualitate cu reprezentanti ai sistemului
bancar, ai industriei de constructii, ai EFBWW;
• Concluziile politice ale conferintei prezentate de Dl Bernard Huvelin,
Vicepresedinte FIEC;
• Cuvantul de inchidere al Dlui Dirk Cordeel – Presedinte FIEC;
• Interventia politica a Dnei Esperanza Aguirre, presedintele Comunitatii
madrilène.
Presedintele BCC, Dl Simeon Peshov, a invitat membrii FIEC sa participe in
Bulgaria la Congresul FIEC din 2011.
In cadrul Conferintei, reprezentantul ARACO a propus ca FIEC si EFBWW sa
solicite impreuna ca in cadrul noii structuri a Comisiei Europene sa existe un
nou portofoliu de comisar european pentru investitiile in sectorul de constructii,
propunere agreata si sustinuta de reprezentantii organizatiilor din Franta,
Germania si Marea Britanie.

