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AMENDAMENTE 001-016 
depuse de Comisia pentru comerț internațional

Raport
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii 
Regatului Unit din Uniune

Propunere de regulament (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Retragerea Regatului Unit din 
Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și 
ale Uniunii cu țări terțe, în special în 
contextul Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC), în care ambele sunt 
membri inițiali.

(2) Retragerea Regatului Unit din 
Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și 
ale Uniunii cu țări terțe, în special în 
contextul Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC), în care ambele sunt 
membri inițiali. Întrucât acest proces va fi 
în curs de desfășurare în același timp cu 
negocierile privind cadrul financiar 
multianual (CFM) și luând în considerare 
cota alocată sectorului agricol în CFM, 
acesta ar putea fi expus în mare măsură 
și, ca atare, va fi necesar un anumit grad 
de prudență în cursul negocierilor 
respective.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Potrivit normelor OMC, o astfel de 
repartizare a contingentelor tarifare care 
fac parte din lista de concesii și 
angajamente a Uniunii va trebui să se facă 
în conformitate cu articolul XXVIII din 
Acordul General pentru Tarife și Comerț 
1994 (denumit în continuare „GATT 
1994”). Prin urmare, după finalizarea 
contactelor preliminare, Uniunea va începe 
negocieri cu membrii OMC care au un 
interes principal sau substanțial de 
furnizare sau care dețin un drept de 
negociator inițial în legătură cu fiecare 
dintre aceste contingente tarifare.

(4) Potrivit normelor OMC, o astfel de 
repartizare a contingentelor tarifare care 
fac parte din lista de concesii și 
angajamente a Uniunii va trebui să se facă 
în conformitate cu articolul XXVIII din 
Acordul General pentru Tarife și Comerț 
1994 (denumit în continuare „GATT 
1994”). Prin urmare, după finalizarea 
contactelor preliminare, Uniunea va începe 
negocieri cu membrii OMC care au un 
interes principal sau substanțial de 
furnizare sau care dețin un drept de 
negociator inițial în legătură cu fiecare 
dintre aceste contingente tarifare. Aceste 
negocieri ar trebui să rămână limitate în 
ceea ce privește domeniul lor de aplicare 
și să nu fie extinse în niciun caz la o 
renegociere a condițiilor generale de 
acces sau a gradului de acces al 
produselor la piața Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, ar trebui să fie utilizată 
următoarea metodologie: într-o primă 
etapă, ar trebui să se stabilească cota de 
utilizare a Regatului Unit pentru fiecare 
contingent tarifar. Cota de utilizare, 
exprimată ca procentaj, este cota Regatului 
Unit din totalul importurilor Uniunii în 
cadrul contingentului tarifar pe o perioadă 
recentă reprezentativă de trei ani. Această 
cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată 
întregului volum al contingentului tarifar 
programat pentru a obține cota Regatului 
Unit dintr-un anumit contingent tarifar. 
Cota Uniunii ar consta astfel din restul 
contingentului tarifar în cauză, ceea ce 
înseamnă că volumul total al unui anumit 
contingent tarifar rămâne neschimbat (și 
anume volumul UE-27 = volumul actual al 

(6) Prin urmare, ar trebui să fie utilizată 
următoarea metodologie: într-o primă 
etapă, ar trebui să se stabilească cota de 
utilizare a Regatului Unit pentru fiecare 
contingent tarifar. Cota de utilizare, 
exprimată ca procentaj, este cota Regatului 
Unit din totalul importurilor Uniunii în 
cadrul contingentului tarifar pe o perioadă 
recentă reprezentativă de trei ani. Această 
cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată 
întregului volum al contingentului tarifar 
programat, ținând seama de orice 
subutilizare, pentru a obține cota Regatului 
Unit dintr-un anumit contingent tarifar. 
Cota Uniunii ar consta astfel din restul 
contingentului tarifar în cauză, ceea ce 
înseamnă că volumul total al unui anumit 
contingent tarifar rămâne neschimbat (și 
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UE-28 – volumul Regatului Unit). Datele 
subiacente ar trebui extrase din bazele de 
date corespunzătoare ale Comisiei.

anume volumul UE-27 = volumul actual al 
UE-28 – volumul Regatului Unit). Datele 
subiacente ar trebui extrase din bazele de 
date corespunzătoare ale Comisiei.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Metodologia cotei de utilizare 
pentru fiecare contingent tarifar 
individual a fost stabilită și convenită de 
Uniune și de Regatul Unit, în 
conformitate cu cerințele articolului 
XXVIII din GATT 1994, și, prin urmare, 
metodologia respectivă ar trebui să fie 
menținută în întregime pentru a asigura 
aplicarea sa consecventă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru contingentele tarifare agricole 
în cauză, articolele 184-188 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/20131 prevăd 
temeiul juridic necesar pentru gestionarea 
contingentelor tarifare după ce au fost 
repartizate prin prezentul regulament. În 
ceea ce privește contingentele tarifare care 
vizează produsele pescărești, industriale și 
anumite produse agricole prelucrate, 
gestionarea se face în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 32/20002. 
Cantitățile contingentelor tarifare sunt 
prezentate în anexa I la regulamentul 
menționat și ar trebui, prin urmare, 
înlocuite cu cantitățile prezentate în partea 
B din anexa la prezentul regulament.

(8) Pentru contingentele tarifare agricole 
în cauză, articolele 184-188 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/20131 prevăd 
temeiul juridic necesar pentru gestionarea 
contingentelor tarifare după ce au fost 
repartizate prin prezentul regulament.  Prin 
urmare, această administrație trebuie să 
fie efectuată în conformitate cu modelul 
agricol al Uniunii, bazat pe 
multifuncționalitatea activității agricole, 
cu accent, de asemenea, pe recunoașterea 
explicită a aspectelor necomerciale și, pe 
de altă parte, pe satisfacerea nevoilor 
publicului în ceea ce privește siguranța 
alimentară, protecția mediului, calitatea 
alimentelor și bunăstarea animalelor. În 
ceea ce privește contingentele tarifare care 
vizează produsele pescărești, industriale și 
anumite produse agricole prelucrate, 
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gestionarea se face în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 32/20002. 
Cantitățile contingentelor tarifare sunt 
prezentate în anexa I la regulamentul 
menționat și ar trebui, prin urmare, 
înlocuite cu cantitățile prezentate în partea 
B din anexa la prezentul regulament.

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 
deschiderea și modul de administrare a 
contingentelor tarifare comunitare 
consolidate în cadrul GATT și a altor 
câteva contingente tarifare comunitare, de 
stabilire a normelor de modificare sau de 
adaptare a contingentelor menționate și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 
deschiderea și modul de administrare a 
contingentelor tarifare comunitare 
consolidate în cadrul GATT și a altor 
câteva contingente tarifare comunitare, de 
stabilire a normelor de modificare sau de 
adaptare a contingentelor menționate și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

Justificare

Amendamentul face trimitere la principiile fondatoare ale Acordului privind agricultura din 
cadrul GATT, astfel încât acestea să fie aplicate și la elaborarea și punerea în aplicare a 
acestei repartizări a contingentelor tarifare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Luând în considerare faptul că 
negocierile cu membrii OMC afectați vor 
avea loc simultan cu procedura legislativă 
ordinară pentru adoptarea prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

(9) Luând în considerare faptul că 
negocierile cu membrii OMC afectați vor 
avea loc simultan cu procedura legislativă 
ordinară pentru adoptarea prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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privind Funcționarea Uniunii Europene 
pentru a modifica anexa la prezentul 
regulament și anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 32/2000 în ceea ce privește 
cantitățile de contingente tarifare 
repartizate enumerate acolo, pentru a ține 
seama de eventualele acorduri încheiate 
sau de informațiile pertinente pe care le-ar 
putea primi în contextul acestor negocieri, 
care ar indica faptul că factori specifici 
care nu erau cunoscuți anterior necesită o 
ajustare a repartizării contingentelor 
tarifare între Uniune și Regatul Unit. 
Aceeași posibilitate ar trebui să fie oferită 
și în cazul în care astfel de informații 
ajung să fie disponibile în afara acestor 
negocieri.

privind Funcționarea Uniunii Europene 
pentru a modifica anexa la prezentul 
regulament și anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 32/2000 în ceea ce privește 
cantitățile de contingente tarifare 
repartizate enumerate acolo. Aceste anexe 
ar trebui modificate numai pentru a ține 
seama de eventualele acorduri 
internaționale încheiate sau de informațiile 
pertinente pe care le-ar putea primi fie în 
contextul acestor negocieri, fie în afara 
lor, care ar indica faptul că factori specifici 
care nu erau cunoscuți anterior necesită o 
ajustare a repartizării contingentelor 
tarifare între Uniune și Regatul Unit.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al 
Consiliului conferă Comisiei competențe 
în vederea punerii în aplicare a anumitor 
dispoziții ale respectivului regulament. În 
urma intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, este oportună alinierea acelor 
competențe la articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). Această aliniere ar 
trebui efectuată, după caz, prin delegarea 
de competențe Comisiei și prin aplicarea 
anumitor proceduri prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 
În acest scop, competențele de executare 
conferite Comisiei prin respectivul 
regulament ar trebui înlocuite cu 
competențe de a adopta acte delegate și 
acte de punere în aplicare.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Partea Uniunii din contingentele tarifare 
prevăzute la articolul 1 se stabilește prin 
aplicarea următoarei proceduri:
(1) Cota de utilizare a importurilor de 
către Uniune, în procente, pentru fiecare 
contingent tarifar individual se stabilește 
pe o perioadă reprezentativă recentă de 
trei ani.
(2) Cota de utilizare a importurilor de 
către Uniune, în procente, se aplică 
întregului volum prevăzut al 
contingentului tarifar programat pentru a 
obține cota sa în volum dintr-un anumit 
contingent tarifar.
(3) Pentru contingentele tarifare 
individuale pentru care nu pot fi 
observate activități comerciale în cursul 
perioadei reprezentative, astfel cum se 
prevede la alineatul 1, partea Uniunii se 
stabilește, în schimb, urmând procedura 
prevăzută la alineatul 2, în temeiul cotei 
de utilizare a importurilor de către 
Uniune, în procente, a unui alt contingent 
tarifar cu exact aceeași definiție a 
produsului sau în liniile tarifare 
corespunzătoare din afara contingentului 
tarifar.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
32/2000 al Consiliului se înlocuiește cu 
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partea B din anexa la prezentul 
regulament.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 4 
pentru a modifica anexa la prezentul 
regulament și anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 32/2000 al Consiliului pentru a 
lua în considerare următoarele elemente:

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 4 
pentru a modifica partea A din anexa la 
prezentul regulament pentru a ține seama 
de următoarele, asigurând în același timp 
coerența cu metodologia comună 
convenită împreună cu Regatul Unit și 
asigurând în special că accesul pe piață în 
Uniune configurat pentru perioada de 
după retragerea Regatului Unit nu îl 
depășește pe cel care se reflectă în 
ponderea fluxurilor comerciale din cursul 
unei perioade reprezentative:

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile pertinente pe care s-ar 
putea să le primească în contextul 
negocierilor în temeiul articolului XXVIII 
din Acordul General pentru Tarife și 
Comerț din 1994, fie prin alte mijloace.

(b) informațiile pertinente pe care s-ar 
putea să le primească în contextul 
negocierilor în temeiul articolului XXVIII 
din Acordul General pentru Tarife și 
Comerț din 1994, sau din alte surse cu un 
interes într-un anumit contingent tarifar.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
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Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al 
Consiliului se modifică după cum 
urmează:
(1) La articolul 6, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Decizia de retragere temporară, totală 
sau parțială, a avantajului contingentelor 
tarifare menționate în alineatul (1) se 
adoptă prin acte de punere în aplicare la 
încheierea consultărilor prealabile 
adecvate organizate de către Comisie cu 
țara beneficiară în cauză. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 10 alineatul (2).”
(2) La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„1. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
10a în vederea modificării anexelor I-VII:
(a) dacă sunt necesare modificări și 
adaptări tehnice, în urma modificărilor 
Nomenclaturii Combinate și ale codurilor 
TARIC;
(b) dacă adaptările devin necesare în 
urma:
– încheierii de către Consiliu a unor 
acorduri sau schimburi de scrisori în 
cadrul GATT sau în virtutea respectării 
angajamentelor contractate de Uniune 
față de anumite țări în cadrul GATT, sau
– unei prelungiri a regimului de 
preferințe generalizate, în ceea ce privește 
produsele din fir de iută sau de nucă de 
cocos;
(c) să adauge țări în curs de dezvoltare 
pe listele din anexele IV și V, după 
cererea oficială a țării candidate care 
oferă garanțiile necesare în ceea ce 
privește controlul autenticității acestor 
produse;
(d) dacă sunt necesare modificări și 
adaptări ale definițiilor pentru produsele 
făcute manual și pentru produsele lucrate 
cu războaie de țesut manuale, precum și 
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ale modelelor pentru certificatele de 
autenticitate;
1a. Orice modificare a anexei I, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), care 
rezultă din retragerea Regatului Unit din 
Uniune:
(a) asigură coerența cu metodologia 
comună convenită împreună cu Regatul 
Unit și, în special, asigură că accesul pe 
piață în Uniune, astfel cum este 
configurat după retragerea Regatului 
Unit, nu o depășește pe cea care se 
reflectă în ponderea fluxurilor comerciale 
în cursul unei perioade reprezentative; și 
(b) poate fi de asemenea adoptată 
pentru a ține seama de informațiile 
pertinente pe care le poate primi Comisia, 
fie în contextul negocierilor în temeiul 
articolului XXVIII din Acordul General 
pentru Tarife și Comerț din 1994, fie din 
alte surse care au un interes într-un 
anumit contingent tarifar”.
(3) Articolul 10 se înlocuiește cu 
următorul text:
„1. Comisia este asistată de Comitetul 
Codului Vamal înființat prin articolul 285 
din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”
(4) Se introduce următorul articol:
„Articolul 10a
1. Se conferă Comisiei competența de 
a adopta acte delegate în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 9 se 
conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 
ani de la … [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament de modificare]. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește în mod tacit, pentru perioade 
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de timp identice, cu excepția cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul 
se opun unei astfel de reînnoiri cel târziu 
cu trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
3. Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 9 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 9 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”
(5) Anexa I se înlocuiește cu partea B a 
anexei la prezentul regulament.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 3 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de [4] 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește în mod tacit, 
pentru perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun unei 
astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia îi consultă pe experții desemnați 
de fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. Pentru a 
asigura accesul egal la toate informațiile, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții statelor membre.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice act delegat adoptat în temeiul (6) Orice act delegat adoptat în temeiul 
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articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în 
termen de[două luni] de la notificarea sa 
către Parlamentul European și către 
Consiliu, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu ridică obiecții. 
Perioada respectivă se prelungește cu [o 
lună] la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în 
termen de[două luni] de la notificarea sa 
către Parlamentul European și către 
Consiliu, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu ridică obiecții. 
Perioada respectivă se prelungește cu 
[două luni] la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 1 și 2 se aplică de la data la care 
dreptul Uniunii încetează să se mai aplice 
Regatului Unit în conformitate cu un acord 
încheiat între Uniune și Regatul Unit în 
temeiul articolului 50 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană sau, în absența unui 
astfel de acord, începând cu 30 martie 
2019.

Articolul 1 și articolul 3a noul alineat (5) 
se aplică de la data la care dreptul Uniunii 
încetează să se mai aplice Regatului Unit în 
conformitate cu un acord încheiat între 
Uniune și Regatul Unit în temeiul 
articolului 50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană sau, în absența unui astfel de 
acord, începând cu 30 martie 2019.

(Numerotarea articolelor nu este corectă în propunerea Comisiei. Apar două articole 
numerotate din greșeală ca nr. 4.)


