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Nr.4c-16/153/08.09.2016 
   
 
 

Către, 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu “Fluxuri de date 
transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice” 

COM (2016) 117 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 05.04.2016, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European şi Consiliu:“Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin 
garanţii puternice” – COM (2016) 117.  

 Transferul și schimbul de date cu caracter personal reprezintă o componentă esențială 
care stă la baza legăturilor strânse dintre Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite ale Americii 
(SUA) în domeniul comercial și în sectorul aplicării legii. Aceste schimburi de date necesită un 
nivel înalt de protecție a datelor și garanții corespunzătoare. 

 În iunie 2013, o serie de rapoarte privind programele de colectare de informații la scară 
largă ale SUA au ridicat întrebări serioase, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, 
cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni al prelucrării pe 
scară largă a datelor cu caracter personal atât de către autoritățile publice, cât și de întreprinderile 
private din Statele Unite.  

 Ca răspuns la aceste rapoarte la 27 noiembrie 2013, Comisia a publicat Comunicarea 
privind restabilirea încrederii în fluxurile de date dintre UE și SUA, în care prezenta un plan de 
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acțiune menit să restabilească încrederea în transferurile de date în beneficiul economiei digitale, 
al protecției drepturilor europenilor și al relației transatlantice în sens mai larg. Comunicarea a 
stabilit următoarele acțiuni-cheie pentru atingerea acestui obiectiv:  

a) adoptarea pachetului de reforme privind protecția datelor propus de Comisie în 2012, 
(propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date, 
COM(2012) 10 final și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind 
protecția datelor), COM(2012) 11 final);  

b) consolidarea sferei de siguranță, pe baza celor 13 recomandări prevăzute în 
Comunicarea privind sfera de siguranță (Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu privind funcționarea sferei de siguranță din punctul de vedere al 
cetățenilor UE și al întreprinderilor stabilite în UE, COM(2013) 847 final) și  

c) consolidarea garanțiilor în materie de protecție a datelor în ceea ce privește 
cooperarea în domeniul aplicării legii, în special prin încheierea negocierilor legate de 
Acordul-cadru UE-SUA privind protecția datelor. Acest acord-cadru cuprindea, de 
asemenea, obiectivul de a obține angajamente din partea SUA privind drepturile 
individuale garantate din punct de vedere juridic, inclusiv căi de atac judiciare, în 
special prin adoptarea unei legi privind căile de atac judiciare care să extindă la 
cetățenii UE anumite drepturi consacrate în Legea SUA din 1974 privind protecția 
vieții private, drepturi de care la acea dată beneficiau doar cetățenii și rezidenții 
permanenți din SUA. 

 Comunicarea Comisiei Europene “Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii 
prin garanţii puternice” prezintă rezultatele Planului de acţiuni iniţiat în 2013 pentru a răspunde 
preocupărilor ridicate de autorităţile de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal 
din statele membre UE generate de dezvăluirile privind programele de supraveghere în masă. 
Astfel Comisia: 

- a finalizat reforma normelor UE privind protecția datelor, care se aplică tuturor 
societăților care prestează servicii pe piața UE; 

- a negociat Acordul-cadru UE-SUA care va asigura standarde ridicate de protecție pentru 
transferurile transatlantice de date efectuate în scopuri de aplicare a legii și  

- a elaborat un cadru reînnoit și solid pentru schimburile de date comerciale: Scutul de 
confidențialitate UE-SUA. 

 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_ro.htm
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I. Reforma UE în materia protecţiei datelor cu caracter personal 

 Pachetul de reformă privind protecţia datelor cu caracter personal cuprinde două 
instrumente juridice, un regulament general privind protecția datelor care stabilește un cadru 
comun al UE pentru protecția datelor, și o directivă privind protecția datelor în domeniul 
cooperării polițienești și judiciare aplicabilă cooperării poliţieneşti şi judiciare. Propunând un 
regulament care va fi direct aplicabil în statele membre, obiectivul Comisiei a fost de a stabili un 
standard comun de protecție a datelor pentru toți cetățenii, eliminând astfel diferențele dintre 
nivelurile de protecție din statele membre. De asemenea, Directiva privind poliția va stabili 
pentru prima dată un set comun de norme la nivelul UE, ținând cont în același timp de 
specificitățile tradițiilor judiciare și de aplicare a legii din statele membre.  

 Regulamentul actualizează, modernizează și, în unele cazuri, consolidează principiile de 
protecție a datelor stabilite în Directiva privind protecția datelor din 1995, în vederea garantării 
dreptului la viața privată. Acesta se concentrează pe consolidarea drepturilor cetățenilor, 
aprofundarea pieței interne a UE, asigurarea unei aplicări mai stricte a normelor, raționalizarea 
transferurilor internaționale de date cu caracter personal și stabilirea unor standarde globale de 
protecție a datelor.  

 Principalele elemente din cadrul reformei sunt: 

1.Acoperirea teritorială: Regulamentul prevede în mod clar faptul că se aplică și 
întreprinderilor stabilite într-o țară terță în cazul în care acestea oferă bunuri și servicii în UE sau 
monitorizează comportamentul cetățenilor UE. Întreprinderile stabilite în afara UE vor trebui să 
aplice aceleași reguli ca și întreprinderile stabilite în UE. În acest mod se asigură o protecție 
extinsă a drepturilor cetățenilor UE și se creează, de asemenea, condiții de concurență echitabile 
între întreprinderile din UE și cele străine, evitându-se astfel dezechilibre de ordin concurențial 
între întreprinderile din UE și întreprinderile străine care își desfășoară activitatea în UE sau 
vizează consumatorii europeni.  

2.Aplicarea mai strictă a normelor de protecție a datelor: Regulamentul prevede un regim de 
sancțiuni eficace prin armonizarea competențelor autorităților naționale de supraveghere în 
materie de protecție a datelor (APD). Acestea vor avea competența de a impune amenzi de până 
la 20 de milioane de euro sau de până la 4 % din cifra de afaceri anuală totală a unei întreprinderi 
realizată la nivel mondial. Această competență de a impune sancțiuni pentru nerespectarea 
normelor privind protecția datelor, coroborată cu acoperirea teritorială menționată mai sus, va 
garanta că întreprinderile care își desfășoară activitatea în UE vor avea tot interesul de a se 
conforma legislației UE. Noile norme introduc, de asemenea, un regim de răspundere mai clar și 
mai strict pentru operatori și persoanele împuternicite de către aceștia. 

3. Norme armonizate pentru cooperarea în domeniul aplicării legii: Directiva privind poliția 
va aplica, în ceea ce privește chestiunile legate de aplicarea dreptului penal, principiile și 
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normele generale în materie de protecție a datelor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către poliție și autoritățile judiciare din statele membre. Acest aspect include norme 
armonizate pentru transferurile internaționale de date cu caracter personal în contextul cooperării 
în domeniul aplicării dreptului penal. Noua directivă va spori nivelul de protecție a cetățenilor și 
va garanta în același timp că datele victimelor, ale martorilor și ale suspecților de infracțiuni sunt 
protejate în mod adecvat în contextul unei anchete penale sau al unei măsuri de aplicare a legii. 
Supravegherea este asigurată de către autorități naționale independente în materie de protecție a 
datelor și cetățenii trebuie să beneficieze de căi de atac judiciare eficace. În același timp, printr-o 
mai mare armonizare a legilor se va putea ajunge la o cooperare mai eficace, la nivelul poliției și 
al autorităților judiciare, atât între statele membre, cât și între statele membre și partenerii 
internaționali, în vederea combaterii criminalității și a terorismului într-un mod mai eficace.  

4. Norme solide pentru transferuri internaționale mai sigure: atât Regulamentul, cât și 
Directiva privind poliția prevăd norme transparente, detaliate și cuprinzătoare privind 
transferurile de date cu caracter personal către țări terțe. Acestea acoperă toate formele de 
transferuri internaționale, fie că sunt efectuate în scopuri comerciale sau în scopuri de aplicare a 
legii, între părțile din sectorul privat sau autoritățile publice ori între entitățile private și 
autoritățile publice. În timp ce structura normelor privind transferurile internaționale rămâne în 
esență aceeași ca în actuala directivă privind protecția datelor (și anume: deciziile privind 
caracterul adecvat al protecției, clauzele contractuale standard și regulile corporatiste obligatorii, 
precum și anumite derogări de la interdicția generală de a transfera date cu caracter personal în 
afara UE), reforma clarifică și simplifică normele respective în mai multe moduri, reducând în 
același timp birocrația. Aceasta introduce, de asemenea, câteva noi instrumente pentru 
transferurile internaționale. 

 De asemenea, Regulamentul consolidează competențele autorităților în materie de 
protecție a datelor din UE, inclusiv în ceea ce privește transferurile internaționale. În 
comparație cu actuala directivă privind protecția datelor, dispozițiile privind independența, 
atribuțiile și competențele APD din UE sunt precizate mai detaliat și sunt consolidate în mod 
substanțial. Aceste atribuții includ în mod expres competența de a suspenda fluxurile de date 
către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională. Directiva privind 
poliția conține dispoziții similare în ceea ce privește transferurile internaționale și competențele 
APD în sectorul aplicării legii. Mai precis, în ceea ce privește normele referitoare la deciziile 
Comisiei privind caracterul adecvat, Regulamentul prevede un catalog precis și detaliat de 
elemente pe care Comisia trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează nivelul de 
protecție a datelor oferit de cadrul legislativ al unei țări terțe. Acest proces constă într-o evaluare 
cuprinzătoare care trebuie realizată de Comisie și care ar trebui să acopere normele care 
reglementează accesul autorităților publice ale unei țări terțe la datele cu caracter personal. O altă 
caracteristică esențială a acestei evaluări este că cetățenii dispun de drepturi efective și garantate 
din punct de vedere juridic în materie de protecție a datelor și pot obține căi de atac 
administrative și judiciare efective.  
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 În plus, Regulamentul prevede în mod expres obligația Comisiei de a revizui periodic, 
cel puțin o dată la patru ani, toate deciziile sale privind caracterul adecvat, pentru a ține pasul cu 
toate evoluțiile relevante dintr-o țară terță care ar putea avea consecințe directe sau chiar un 
impact negativ asupra nivelului de protecție din cadrul legislativ al acesteia. Această 
monitorizare continuă a adecvării va fi un proces mai dinamic, deoarece va presupune, de 
asemenea, un dialog cu autoritățile din țara terță în cauză. 

 În ceea ce privește transferurile către țări terțe în care nu există nicio decizie privind 
caracterul adecvat, Regulamentul stipulează condițiile care reglementează utilizarea de 
instrumente alternative de transfer, cum ar fi clauzele contractuale standard sau regulile 
corporatiste obligatorii. Acesta adaugă, de asemenea, alte instrumente de transfer, cum ar fi 
coduri de conduită aprobate și mecanisme de certificare aprobate. În fine, Regulamentul clarifică 
și situația în care pot fi utilizate derogări. 

 Reforma în materie de protecție a datelor este un pas foarte important în consolidarea 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor în era digitală și facilitarea activităților întreprinderilor 
prin simplificarea normelor pentru întreprinderi pe piața unică digitală. Reforma va spori 
claritatea și va crea un mediu stabil în care întreprinderile din UE și cele străine să își poată 
desfășura activitatea. 

 Facilitarea cooperării transfrontaliere dintre autoritățile polițienești și judiciare din statele 
membre va spori eficiența aplicării dreptului penal și va crea condițiile necesare pentru a preveni 
mai eficient criminalitatea în UE. În același timp, aceasta va permite o mai bună cooperare cu 
omologii lor din țările terțe. 

 La 14 aprilie 2016 pachetul de reformă privind protecţia datelor cu caracter a primit 
aprobarea finală din partea Parlamentului European. 

II. Scutul de confidenţialitate UE-SUA  

În comunicarea din 2013 privind sfera de siguranță, Comisia a evidențiat o serie de 
deficiențe în ceea ce privește funcționarea mecanismului de-a lungul timpului, în special lipsa de 
transparență din partea întreprinderilor cu privire la aderarea acestora la sistem, precum și lipsa 
unui control eficient al aplicării legii de către autoritățile din SUA în ceea ce privește respectarea 
de către întreprinderile respective a principiilor sistemului privind protecția vieții private.  

 Dezvăluirile din cursul anului 2013 legate de programele SUA de supraveghere au ridicat 
semne de întrebare în ceea ce privește amploarea și domeniul de aplicare al anumitor programe 
americane de informații și nivelul de acces al autorităților publice din SUA la datele cu caracter 
personal ale cetățenilor europeni care erau transferate în cadrul sferei de siguranță. Ținând seama 
de aceste elemente, precum și de altele, Comisia a concluzionat că mecanismul sferei de 
siguranță trebuia revizuit.  
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 Scutul de confidențialitate UE-SUA cuprinde o serie de îmbunătățiri importante, în 
comparație cu cadrul precedent, cu privire la angajamentele care trebuie asumate de către 
întreprinderile din SUA și conține, de asemenea, angajamente noi și importante și explicații 
detaliate cu privire la reglementările și practicile relevante din SUA ale autorităților americane. 
Spre deosebire de actul premergător, Scutul de confidențialitate se referă nu numai la 
angajamentele din sectorul comercial, ci și - în mod semnificativ și pentru prima oară în relațiile 
UE-SUA - la cele din domeniul accesului autorităților publice la datele cu caracter personal, 
inclusiv în scopuri legate de securitatea națională.  

 Textele propuse de Comisie pentru a constitui viitorul acord între UE şi SUA privind 
transferul datelor cu caracter personal de către companiile din SUA de subsidiarele din UE, 
intitulat Scutul de confidenţialitate UE-SUA, includ:  

- principiile privind Scutul de confidenţialitate pe care va trebui să le respecte societăţile 
comerciale; 

- angajamentele scrise asumate de guvernul SUA (care vor fi publicate în Registrul 
Federal al SUA) privind punerea în aplicare a acordului, inclusiv cele referitoare la 
garanţiile şi limitările aplicabile accesului la date de către autorităţile publice. 

 Propunerea de Decizie elaborată de Comisia Europeană prezintă garanţiile oferite de 
reprezentanţii SUA pentru a asigura o protecţie echivalentă cu standardele UE în materie pentru 
datele transferate pe baza noului Scut de confidenţialitate UE-SUA.  

 Cele mai importante realizări ale acestui nou acord pot fi grupate în patru categorii 
principale: 

1. Obligaţii stricte aplicabile societăţilor şi o punere în aplicare riguroasă a acestora: noul 
acord va fi transparent şi va conţine mecanisme eficiente de supraveghere care vor garanta că 
societăţile îşi respectă obligaţiile, prevăzând sancţiuni sau excluderea în cazul nerespectării 
acestora. De asemenea, noile norme includ condiţii mai stricte pentru transferurile ulterioare 
către alţi parteneri de către societăţile care participă la acest sistem.  

2. Limite și garanții clare în ceea ce privește accesul guvernului SUA: pentru prima dată, 
guvernul SUA, prin intermediul Departamentului de Justiție și al Biroului Directorului 
Serviciului Național de Informații, organismul de supraveghere a întregii comunități a serviciilor 
de informații din SUA, a oferit UE declarații scrise și asigurări că accesul autorităților publice în 
scopul aplicării legii, al asigurării securității naționale și în alte scopuri de interes public va fi 
supus unor limitări, garanții și mecanisme de supraveghere clare. SUA va institui, de asemenea, 
un nou mecanism de atac pentru persoanele vizate din UE în domeniul securității naționale, prin 
intermediul unui Ombudsman care va fi independent de autoritățile naționale de securitate. 
Ombudsmanul va fi însărcinat cu urmărirea plângerilor și cererilor efectuate de cetățeni din UE 
în ceea ce privește accesul în scopul securității naționale și va trebui să confirme că legile 
relevante au fost respectate sau că neconformitatea a fost remediată. Această măsură reprezintă 
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un progres semnificativ și se va aplica nu numai pentru transferurile efectuate în temeiul Scutului 
de confidențialitate, ci pentru toate transferurile de date cu caracter personal efectuate către SUA 
în scopuri comerciale, indiferent de baza utilizată pentru a transfera aceste date. 

3. Protecţia efectivă a drepturilor cetăţenilor UE prin diferite căi de atac: Plângerile 
trebuie soluţionate de societăţi în termen de 45 de zile. Va fi disponibilă o modalitate 
gratuită de soluţionare alternativă a litigiilor. De asemenea, cetăţenii UE se pot adresa 
autorităţilor lor naţionale de protecţie a datelor, care vor colabora cu Comisia Federală 
pentru Comerţ pentru a se asigura că plângerile pendinte introduse de cetăţeni ai UE sunt 
examinate şi soluţionate . Dacă un caz nu este soluţionat prin niciuna dintre celelalte modalităţi 
existente, se va putea recurge, în ultimă instanţă, la un mecanism de arbitraj, care va asigura 
respectarea dreptului la o cale de atac. De asemenea, societăţile pot prezenta angajamente privind 
respectarea recomandărilor APD europene. Acest lucru este obligatoriu pentru societăţile care 
prelucrează date privind resursele umane. 

 4. Un mecanism comun de evaluare anuală: mecanismul va monitoriza funcţionarea Scutului 
de confidenţialitate, inclusiv angajamentele referitoare la accesul la date în scopuri legate de 
aplicarea legii şi de securitatea naţională. Comisia Europeană şi Departamentul de Comerţ al 
SUA vor efectua evaluarea, la care vor mai participa experţi naţionali în domeniul informaţiilor 
din cadrul autorităţilor americane şi europene pentru protecţia datelor. Comisia va lua în 
considerare toate celelalte surse de informaţii disponibile, inclusiv rapoartele privind 
transparenţa întocmite de societăţi cu privire la amploarea cererilor de acces din partea 
guvernului. De asemenea, Comisia va organiza o reuniune anuală privind confidenţialitatea, cu 
participarea ONG-urilor active în acest sector şi a părţilor interesate, pentru a discuta evoluţiile 
generale ale legislaţiei SUA privind confidenţialitatea şi impactul lor asupra cetăţenilor europeni. 
Pe baza revizuirii anuale, Comisia va transmite un raport public către Parlamentul European şi 
Consiliu. 

III. Acordul-cadru UE-SUA privind protecţia datelor cu caracter personal atunci 
când sunt transferate şi prelucrate în scopul prevenirii, investigării, detectării şi 
urmăririi infracţiunilor, inclusiv a terorismului, în cadrul cooperării poliţieneşti 
şi al cooperării judiciare în materie penală  

 Acordul-cadru privind protecţia datelor personale în cadrul cooperării poliţieneşti şi al 
cooperării judiciare în materie penală are ca obiectiv consolidarea colaborării cu autorităţile SUA 
în combaterea infracţiunilor grave şi a terorismului şi sporirea nivelului de protecţie a cetăţenilor 
europeni, în conformitate cu drepturile fundamentale şi cu normele UE de protecţie a datelor. În 
contextul încheierii unei seri de acorduri de cooperare cu SUA în domeniul cooperării 
poliţieneşti şi al cooperării judiciare, Acordul-cadru va consacra, pentru prima dată, un set 
armonizat și cuprinzător de garanții în materie de protecție a datelor, care se va aplica tuturor 
schimburilor transatlantice între autoritățile de resort din domeniul aplicării dreptului penal. 
Acesta este un acord fundamental privind drepturile cetățenilor, care stabilește un înalt standard 
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de protecție pe baza căruia trebuie măsurate toate schimburile de date din acordurile existente și 
viitoare.  

 Măsurile de protecție și garanțiile prevăzute de acordul-cadru se vor aplica în mod 
orizontal la toate schimburile de date survenite în contextul cooperării transatlantice în 
domeniul aplicării legii în materie penală. Aceasta include transferuri efectuate pe baza 
legislațiilor interne, a acordurilor dintre UE și SUA, a acordurilor dintre statele membre și SUA 
(cum ar fi tratatele de asistență judiciară reciprocă), precum și pe baza unor acorduri specifice 
referitoare la transferul de date cu caracter personal de către entități private în scopul aplicării 
legii. 

 Dispozițiile acordului acoperă toate normele de bază ale UE în materie de protecție a 
datelor în ceea ce privește standardele privind prelucrarea datelor (de exemplu, calitatea și 
integritatea datelor, securitatea datelor, răspunderea și supravegherea), garanțiile și limitările 
(de exemplu, limitările legate de scop și de utilizare, păstrarea datelor, transferurile ulterioare, 
prelucrarea datelor sensibile), precum și drepturile individuale (accesul, rectificarea, căile de 
atac administrative și judiciare).  

 Prin acest acord se instituite drepturi la o cale de atac judiciară pentru refuzul 
accesului, refuzul rectificării și divulgarea ilegală. Pentru prima dată, cetățenii UE vor 
beneficia de drepturi cu aplicabilitate generală pentru orice transfer transatlantic de date în 
domeniul aplicării dreptului penal. Se elimină în acest fel o diferență esențială de tratament între 
cetățenii UE și cetățenii SUA.  

 Acordul-cadru generalizează și extinde principiul supravegherii independente la 
întregul sector de aplicare a legii, drept cerință de bază în materie de protecție a datelor. Această 
măsură înseamnă acordarea de competențe efective de a investiga și de a soluționa plângerile 
individuale referitoare la conformitatea cu acordul.  

 Punerea efectivă în aplicare a acordului-cadru va face obiectul unor revizuiri comune 
periodice. În cadrul acestor revizuiri, se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor referitoare la 
drepturile cetățenilor (accesul, rectificarea, căile de atac administrative și judiciare). 

 Acordul-cadru va îmbunătăți semnificativ situația actuală, caracterizată de norme de 
protecție a datelor fragmentate, nearmonizate și adesea deficitare, care coexistă într-un mozaic de 
instrumentele multilaterale, bilaterale, naționale și sectoriale. Acordul-cadru are o funcție 
retroactivă, prin aceea că va completa garanțiile în materie de protecție a datelor din acordurile 
actuale în cazul și în măsura în care acestea nu dispun de nivelul necesar de protecție.  

Poziţia României 

 România a susţinut adoptarea noului pachet legislativ privind protecţia datelor, inclusiv 
din perspectiva funcţionării pieţei interne. Din această perspectivă, a urmărit, în negocieri, 
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identificarea celor mai bune soluţii pentru a asigura un echilibru just între protecţia datelor cu 
caracter personal şi sarcinile administrative ale operatorilor de date cu caracter personal.  

 În ceea ce priveşte cele două acorduri de transfer de date cu caracter personal, de 
principiu, România susţine identificarea unei soluţii echilibrate care să răspundă preocupărilor 
exprimate pe această temă. Obiectivul este de a obţine un acord UE-SUA şi de a avea un cadru 
funcţional pentru ambele părţi.  

 

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu “Fluxuri de date 
transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice” – COM (2016) 117 și în urma 
dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
acestei comunicări. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ionuț Cristian Săvoiu 

 


