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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      28- 30 aprilie 2009 

 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  28- 30 aprilie 2009 

 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi:, Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei 

Radu Brătianu, Clement Negruţ, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, 

Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi domnii deputaţi Relu Fenechiu, Viorel 

Arion, Florin Serghei Anghel şi Dan Nica - ministru. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor a figurat  PL-x nr.236/2009    

 

RAPOARTE 

1. PL-x nr.236/2009 -  Proiect de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter 

personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile 

de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a 

ordinii publice 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a trimis Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege 

privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a 

infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 
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Potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor vor examina proiectul de 

lege în vederea întocmirii unui raport comun împreună cu membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, urmând să primească avize de la Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi.  

Prin acest proiect se are în vedere preluarea în dreptul intern a principiilor cuprinse în 

Recomandarea nr.R(87) 15 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei care 

reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în sectorul poliţiei.  

Având în vedere faptul că proiectul a fost distribuit comisiei în data de 27 aprilie 

2009, membrii comisiei au hotărât ca în primele zile programate pentru dezbaterea acestui 

proiect să se documenteze prin studiu individual astfel încât la următoarele şedinţe să poată 

proceda la o abordare documentată a subiectului tratat. 

  

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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