PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 28 septembrie 2011
.

Pe data de 28 septembrie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe
ordinea de zi documentul cu nr. E 46/2011 – s – Propunere de
Regulament a Parlamentului European şi al Consiliului privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al
pieţei interne („Regulamentul IMI”) [COM(2011) 522], trimis de către
Biroul Permanent cu adresa nr. 11/E din 14.09.2011 pentru verificarea
respectării principiului subsidiarităţii, înregistrat la Comisie cu nr.
25/558/15 septembrie 2011.
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 12 deputaţi din numărul total
de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius
Cristinel Dugulescu, Mircea Lubanovici, Gigel-Sorinel Ştirbu, Virgil Pop,
Florin Postolachi, Sergiu Andon, Horia Grama, Damian Florea, Tudor
Ciuhodaru, Varga Attila şi Lucian Riviş-Tipei. A fost absentă dna deputată
Elena Gabriela Udrea - care este membru al Guvernului. Şedinţa a fost
condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei.

Prevederile dreptului UE solicită administraţiilor publice din statele
membre responsabile cu aplicarea legislaţiei UE să coopereze cât mai
eficient cu omologii lor din alte state membre, fiind astfel conceput de către
Comisia Europeană sistemul de informare al pieţei interne (Internal Market
Information System - IMI) ca o platformă generică şi adaptabilă de
cooperare administrativă. În practică sistemul IMI garantează un nivel
ridicat de protecţie tehnică şi procedurală a datelor.
Ca urmare, prin acest instrument juridic sub formă de regulament se
stabileşte un set de norme comune pentru funcţionarea sistemului IMI.
Având la bază principiul respectării vieţii private, IMI a fost dezvoltat în
conformitate cu cerinţele legislaţiei privind protecţia datelor oferind un
nivel înalt protecţie şi de securitate comparativ cu alte metode de schimb
de informaţii.
Ajungând la concluzia că IMI prezintă un nivel ridicat de certitudine
juridică în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale
cetăţenilor, după examinarea, dezbaterea şi analiza conţinutului propunerii
şi, constatând că este respectat principiului subsidiarităţii, deputaţii au dat
un vot favorabil cu unanimitate.
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