
 

 

 

  

         

 
13 Septembrie 2017	
 
 
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activității SRI	
 
Palatul Parlamentului, Str. Izvor nr. 2-4, sector 5, București	
România	
 
 
 
Re: Controlul schimbului de informații între statul dumneavoastră și alte state	
 
Stimate domnule senator Manda,	
 
Vă scriem pentru a vă împărtăși îngrijorarea pe care o avem în legătură cu lipsa de transparență a 
înțelegerilor privind schimbul de informații dintre statul dumneavoastră și alte state, și pentru a 
afla de la dumneavoastră mai multe detalii despre o posibilă lipsă de atenție față de aceste 
schimburi de informații. 
 
Privacy International este o organizație nonguvernamentală din Marea Britanie. Fondată în 
1990, este prima organizație care a făcut campanie la nivel internațional pe subiecte legate de 
dreptul la viața privată. Desfășurăm cercetări și investigații pe tema supravegherii de către state 
și de către corporații, cu accent pe tehnologiile care permit aceste practici. Ne implicăm în cazuri 
care au legătură cu dreptul la viața privată, în tribunale de peste tot din lume. Pentru a asigura 
respectul universal pentru dreptul la viața privată, susținem legi puternice la nivel național, 
regional și internațional pentru protecția acestui drept.	
 
Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) este o asociație nonguvernamentală, care susține 
și promovează o lume digitală liberă și deschisă, prin respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului. Un Internet liber este un mediu în care libertatea de exprimare și viața privată sunt 
respectate și garantate.	
 
Controlul efectiv al schimbului de informații este una dintre garanțiile fundamentale împotriva 
interferenței statului în dreptul la viața privată. Dar în multe țări din lume există o lipsă 
alarmantă de control efectiv asupra înțelegerilor privind schimburile de informații cu alte țări. 
Cu toate acestea, intruziunea în viața privată este aceeași, chiar dacă statul supraveghează în 
mod direct populația sau dacă obține informațiile de la un alt stat. Așa cum supravegherea 



desfășurată de stat trebuie să fie transparentă și să fie supusă unor cerințe de protecție și control, 
așa trebuie să fie și înțelegerile privind schimburile de informații.	
 
În informarea atașată, Privacy International detaliază implicațiile schimburilor de informații 
între state și oferă recomandări organismelor naționale de control al serviciilor de informații. 
Privacy International transmite această informare în mai mult de 40 de țări, ca parte a unui 
proiect menit să mărească transparența privind schimburile de informații și pentru a încuraja 
organismele de control să investigheze legislația și practicile schimburilor de informații din 
țările lor respective.	
 
Ca organisme național de control al activității serviciilor de informații, Privacy Internațional și 
ApTI consideră că sunteți în cea mai bună poziție pentru a răspunde la întrebările de mai jos:	
 

• Este guvernul și/sau serviciile de informații obligat/e să vă informeze în legătură cu 
înțelegerile privind schimbul de informații pe care le-au încheiat cu alte guverne/state?	

• Include mandatul dumneavoastră controlul independent al activităților de schimb de 
informații ale guvernului/statului?	

• Sunteți abilitat/ă să aveți acces complet la toate informațiile relevante legate de 
schimburile de informații alte guvernului/statului dv.?	

• Sunteți abilitat/ă să revizuiți deciziile de a face schimb de informații și/sau să desfășurați 
investigații independente în legătură cu activitățile de schimb de informații ale 
statului/guvernului dv.?	

• Cooperați cu alte organisme de control, naționale sau străine, pentru controlul 
activităților de schimb de informații ale statului/guvernului dv.?	
 

Am aprecia dacă ne-ați trimite un răspuns până în 31 octombrie 2017 și v-am fi recunoscători 
dacă ne-ați putea pune la dispoziție materiale neconfidențiale, care să reflecte răspunsurile la 
întrebările de mai sus.	
 
Vă rugăm să nu ezitați să o contactați pe Scarlet Kim, Legal Officer la Privacy International 
(scarlet@privacyinternational.org), dacă aveți vreo întrebare. 	
 
Vă mulțumim pentru disponibilitate!	
 
 
Cu stimă,	
 
 
Dr. Gus Hosein     Bogdan Manolea	
Director Executiv     Director Executiv	
Privacy International      Asociația pentru Tehnologie și Internet	


