
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 25 aprilie 2012 

Pe data de 25 aprilie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi dezbaterea următoarelor proiecte de documente europene: 

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Protecţia vieţii 

private într-o lume interconectată. Un cadru european privind protecţia 

datelor pentru secolul 21 - Text cu relevanţă pentru SEE  - analiză pe 

fond.                       

2. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor 

sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date  - analiză 

pe fond.                         
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3. Propunerea de Regulament al Consiliului privind exercitarea 

dreptului de a desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de stabilire 

şi a libertăţii de a presta servicii - Text cu relevanţă pentru SEE  - 

examinare subsidiaritate . 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea 

Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Varga Attila şi 

Damian Florea. Au fost absenţi: domnul deputat Virgil Pop, din Grupul 

parlamentar al PNL, şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - din Grupul 

parlamentar al PD-L. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

Deputaţii au avizat favorabil cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi proiectele de acte normative europene supuse dezbaterii 

Parlamentului român, potrivit principiului subsidiarităţii. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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