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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 19 – 20 februarie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 19 – 20 februarie 2008 au fost prezenţi: Varujan 

Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Alexandru Ungureanu, Romică 

Andreica, Răzvan – Petrică Bobeanu, Doina Micşunica Dreţcanu, Ibram Iusein, Vladimir 

Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi Gabriel 

William Brînză, Liviu Codîrlă, Cristian Ilie, Attila Kovacs, Laurenţiu Mironescu şi Ovidiu 

Ioan Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea: 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 – raport comun cu Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. vicepreşedinte Florin Negoiţă şi 

dna. Alina Săvoiu, şef Birou Juridic – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 

În data de 19 februarie a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale în vederea dezbaterii proiectului 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 cu care ambele comisii au fost sesizate 

în fond pentru elaborarea raportului comun. 

Dl. preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale N. Păun a dat cuvântul dlui. vicepreşedinte al ANSPDCP Florin Negoiţă, care a 
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arătat că în prezent susţin adoptarea propunerii legislative cu amendamente. În acest sens şi-a 

exprimat dezacordul faţă de schimbarea denumirii şi a modului de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii, arătând că instituţia este înfiinţată şi funcţionează în baza Legii nr.102/2005 care 

nu face obiectul acestei iniţiative legislative. 

Dl. preşedinte al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor V. 

Pambuccian a revenit asupra oportunităţii acestei iniţiative legislative, subliniind faptul că 

modificările aduse Legii nr.677/2001 nu se bazează pe necesităţi obiective legate de 

activitatea ANSPDCP şi nici pe argumentul armonizării cu prevederile aquis-ului comunitar. 

În urma discuţiilor, membrii celor două comisii au decis ca dezbaterile pe articole ale 

proiectului de lege să aibă loc în cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor care a fost sesizată în fond pentru raport şi asupra legii care se modifică prin 

această iniţiativă legislativă.  

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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