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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 6-8 septembrie 2016 

 
 
           La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 6, 7 și 8 septembrie 2016 au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, 
Drăgușanu  Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram 
Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Murgu Neagu, 
Daniel Vasile Oajdea, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: 
Ciurariu Florin, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi 
Consiliu:“Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii 
puternice” – COM (2016) 117; 

2. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
„Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri 
de muncă, a creșterii economice și a investițiilor” – COM (2016) 361;  

3. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
„Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și 
etapele următoare” – COM (2016) 359.  
 

 
1. Comunicarea Comisiei Europene 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 
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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.  
           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. 

           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. 
             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; 

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


- 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. 

            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, 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. 

 
2. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 

„Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de 
muncă, a creșterii economice și a investițiilor” – COM (2016) 361. 

 
              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: 
„Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, 
a creșterii economice și a investițiilor” – COM (2016) 361. 
 Comunicarea prezintă stadiul implementării Agendei privind Piața Unică, în 
special a Strategiei privind Piața Unică, a Strategiei privind Piața Unică Digitală, 
respectiv a Uniunii capitalurilor. În prezenta Comunicare se arată că implementarea cu 
succes a Agendei privind Piața Unică depinde de susținerea fermă și adoptarea cu 
celeritate de către co-legislatori a măsurilor propuse de către Comisie, precum și de 
acțiuni complementare la nivel național, inclusiv în ceea ce privește transpunerea, 
aplicarea și monitorizarea implementării acestora. 
 
 



            Poziţia României  
România sprijină, ca principiu general, obiectivul general al UE de adâncire a 

pieței interne în vederea stimulării creșterii economice și generării de noi locuri de muncă 
și susține realizarea agendei privind piața unică. Totodată, va acorda o atenție deosebită 
asigurării unei implementări eficiente și echilibrate a măsurilor prevăzute, cu evitarea 
generării de sarcini administrative suplimentare și cu luarea în considerare a contextului 
național al fiecărui stat membru. 

România susține introducerea pașaportului pentru servicii, ca instrument de 
facilitare a mobilității furnizorilor de servicii în alte state membre. 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Realizarea Agendei 
privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice 
și a investițiilor” – COM (2016) 361 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 

3. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
„Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și 
etapele următoare” – COM (2016) 359 
 

 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: 
„Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele 
următoare” – COM (2016) 359.  
 Planul de investiții pentru Europa a fost prezentat la 26 noiembrie 2014 și se 
bazează pe trei piloni: 

- Crearea unui Fond european pentru investiții strategice (FEIS) bazat pe o garanție 
provenită din bugetul UE și al BEI; 

- Identificarea unei liste de proiecte concretă, transparentă și credibilă la nivelul 
UE, însoțită de un program de asistență; 

- O foaie de parcurs cu măsuri menite să sporească activitatea investițională în 
Europa. 

 La 13 ianuarie 2015 Comisia a lansat proiectul de Regulamant care prevede 
implementarea primilor doi piloni ai Planului, în prezent Planul fiind în curs de 
implementare. 
 La 18 luni de la lansarea Planului de investiții pentru Europa și la un an de la 
instituirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), Comisia a publicat 
Comunicarea: Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și 



etapele următoare, care cuprinde elemente cu privire la stadiul actual al Planului de 
investiții pentru Europa și a realizărilor Fondului european pentru investiții strategice 
(FEIS),  precum și etapele următoare. 
         Poziţia României  

Până în prezent, participarea României la acest Plan a fost moderată, prudentă, 
avându-se în vedere: 

1. costurile implicate de propunerea, analiza şi derularea proiectelor de 
investiţii (respectiv, costuri de finanţare, dobânzi şi comisioane de analiză 
şi gestiune percepute de Grupul BEI pentru aceste proiecte);  

2. contribuţii cu fonduri publice la constituirea FEIS, prin intermediul băncii 
naţionale de promovare desemnată pentru acest Plan – Eximbank S.A.; 

3. amplitudinea procesului reformelor structurale pe care Comisia Europeană 
şi BEI le propun statelor membre care doresc să primească finanţare în 
cadrul acestui Plan; 

4. interesul relativ scăzut manifestat de sectorul privat din economia 
românească de a participa la finanţarea unor astfel de proiecte de investiţii. 

România consideră că ar fi utilă o mai bună calibrare a acestui mecanism 
financiar astfel încât să răspundă mai bine nevoilor de investiţii la nivelul întregii UE. 
            Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Europa investește 
din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare” – COM 
(2016) 359 și în urma dezbaterilor au constatat următoarele: 

- Există probleme privind promovarea proiectelor în special cele de infrastructură și 
inovație. Majoritatea proiectelor din cadrul anvelopei financiare pentru 
infrastructură și inovare sunt în statele membre cu piețe financiare dezvoltate care 
permit utilizarea unor structuri de finanțare inovative, inclusiv parteneriate public-
private. Instrumentele FEIS rămân complexe și în mare parte greu de accesat 
pentru statele membre cu piețe financiare și sector privat mai puțin dezvoltate. 

- Ar trebui o mai bună calibrare a acestui instrument financiar astfel încât să 
răspundă nevoii reale de investiții la nivelul UE fiind foarte importantă asigurarea 
unei acoperiri geografice echilibrate la nivelul UE și întărirea asistenței tehnice la 
nivel local astfel încât să existe posibilități egale de acces a instrumentului de 
către statele membre. 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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