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In perioada 23-25 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu 
următoarea ordine de zi: 
 

 
Marţi, 23 mai, orele 11.30 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 195/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile 
Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la 
Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 
 
PLx 196/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC 
 

 Diverse. 
 

La primul punct al ordinii de zi, în prezentare s-a afirmat că scopul Acordului este de a 
confirma şi a completa statutul, imunităţile, privilegiile şi scutirile acordate Băncii pe teritoriul 
României şi de a stabili statutul reprezentanţei BERD şi al personalului acesteia în România. 

Acordul cuprinde prevederi privind imunitatea de jurisdicţie şi de execuţie, servicii de 
care beneficiază Reprezentanţa BERD în România, precum şi clauze referitoare la intrarea în 
vigoare şi încetarea valabilităţii Acordului. 

De asemenea, Acordul prevede şi alte aspecte relevante: implicaţiile fiscale din 
perspectiva TVA, accizelor şi taxelor vamale, respectiv scutirile sau excluderile din sfera TVA, 
accizelor şi taxelor vamale care se pot aplica doar în măsura în care nu contravin legislaţiei 
europene; definirea şi diferenţierea tipurilor de persoane cărora li se aplică prevederile 
acestui Acord (personalul băncii, şeful reprezentanţei, adjunctul şefului reprezentanţei, 
persoane aflate în întreţinere, funcţionar în serviciul privat). Reglementări privind imunităţile, 
privilegiile şi excepţiile acordate persoanelor enumerate, condiţiile în care se acordă astfel de 
scutiri, precum şi reglementări privind contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
La punctul doi al ordinii de zi, în prezentarea făcută s-a susţinut că proiectul de Lege 

conţine dispoziţii referitoare la: acces reciproc la datele de referinţă în sistemele automatizate 
de identificare a amprentelor, create de Părţi în acest scop (date dactiloscopice); acces 
reciproc la datele de referinţă în fişierele de date ADN (în cazuri individuale, în vederea 
cercetării infracţiunilor grave); desemnarea punctelor naţionale de contact şi încheierea unor 
angajamente de punere în aplicare pentru stabilirea detaliilor tehnice şi a procedurilor 
necesare realizării interogărilor automatizate a datelor; furnizarea unor date suplimentare cu 
caracter personal şi a altor informaţii legate de datele dactiloscopice şi de datele ADN, după 
caz, potrivit legislaţiilor naţionale aplicabile Părţilor; aspecte referitoare la refuzul îndeplinirii 
unei cereri de furnizare de date şi informaţii; protecţia datelor cu caracter personal şi limitări 
privind prelucrarea acestora; măsuri privind securitatea datelor cu caracter personal; alte 
prevederi cu caracter procedural, cum ar fi: suportarera cheltuielilor, intrarea în vigoare a 
Acordului, încetarea aplicării acestuia. 

De asemenea, s-a exprimat că Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor 
grave este compatibil cu legislaţia UE în ceea ce priveşte garanţiile minime care trebuie 
impuse în materia transferului de date cu caracter personal de către ţări terţi. 

Totodată, adoptarea Acordului bilateral va avea un impact pozitiv în procesul 
îndeplinirii de către România a criteriilor impuse de exigenţele Programului Visa Waiver. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a PLx 196/2017. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi dna Cătălina Dragomir, Director, Ministerul 
de Finanţe şi dna Cristina Manda, Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne. 

În zilele de 24 şi 25 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe. 

 
 

      Preşedinte,                  Secretar, 
 

               Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


