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Azi, 26 februarie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, pe ordinea de zi fiind 

următoarele iniţiative legislative : 

1. Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 880/2007). 

2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare (PL x 18/2008). 

3. 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). 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - 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. Membrii 

Comisiei au avizat favorabil iniţiativa legislativă de la punctul 1 cu majoritate 

de voturi. Proiectul de Lege de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
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La dezbaterile generale ale propunerii legislative de la punctul 3 - care 

s-au desfăşurat împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor - a participat - din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Datelor - preşedintele acesteia, dna Georgeta Basarabescu. Ca urmare a 

faptului că deputaţii din cele două Comisii au considerat că se impune o 

analiză aprofundată a iniţiativei legislative, dat fiind că aceasta implică 

restructurarea instituţiei respective, s-a decis să se amâne dezbaterea pe 

articole pentru o dată ulterioară. 

 

 
PREŞEDINTE 

 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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