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Azi, 19 februarie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut următoarea 

ordinea de zi   

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţia a acestor date (PLx  913/2007). 

2. Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparţinând 

cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România (PLx 368/2007). 

3.  Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor 

ortodox şi greco-catolic (PLx 369/2007). 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (PLx 19/2008). 

5. Propunere legislativă pentru liniştea românilor şi a României (PLx 26/2008). 

  La şedinţă au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din numărul total de 

16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila Varga, Ştefan 

Buciuta, Gheorghe Chiper, Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Kovacs Attila, Nati Meir, Vasile Emilian 

Cutean, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus. Au fost absenţi: domnul deputat 

Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal şi domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat-Liberal. Dezbaterile de la punctul 1 au fost conduse de dl 
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deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, iar la celelalte puncte de dl deputat Sergiu 

Andon - preşedintele Comiisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 - care s-a desfăşurat 

împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - a participat 

din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor, vicepreşedintele 

acesteia, dl Florin Negoiţă. Ca urmare a faptului că, deputaţii din cele două 

Comisii au considerat că reprezentanţii A.N.P.D. nu au reuşit să dea lămuririle 

necesare, iar iniţiatorul nu a putut participa la şedinţă, s-a decis să se amâne 

dezbaterea pentru o dată ulterioară. 

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, s-a desfăşurat împreună 

cu Comiisia juridică, de disciplină şi imunităţi; membrii celor 2 Comisii au decis cu 

15 voturi pentru, 8 voturi contra şi 1 abţinere adoptarea unui raport de 

respingere.  

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 3, s-a desfăşurat împreună 

cu Comiisia juridică, de disciplină şi imunităţi; membrii celor 2 Comisii au decis cu 

16 voturi pentru, 6 voturi contra şi 1 abţinere adoptarea unui raport de 

respingere.  

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 4, s-a desfăşurat împreună 

cu Comiisia juridică, de disciplină şi imunităţi; membrii celor 2 Comisii au decis cu 

25 voturi pentru, 4 voturi contra şi 1 abţinere adoptarea unui raport de 

respingere.  

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 5, s-a desfăşurat împreună 

cu Comiisia juridică, de disciplină şi imunităţi; membrii celor 2 Comisii au decis cu 

29 voturi pentru şi 1 vot contra adoptarea unui raport de respingere.  
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