
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 PROCES VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 13  martie 2012 
 
 

Pe data de 13 martie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

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

documentul cu nr. E 17/2012-s – 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[COM (2012)9], trimis de către Biroul 

Permanent cu adresa nr. 2/E din 21. 02.2012, pentru verificarea respectării 

principiului subsidiarităţii şi înregistrat la Comisie cu nr. 25/57/21.02.2012. 

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, Mircea Lubanovici, Virgil Pop, Florin Postolachi, Lucian Riviş-

Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Sergiu Andon şi Damian Florea. Au fost absenţi dna 

deputată Elena Gabriela Udrea şi domnul deputat Varga Attila.  

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

Obiectivul acestei comunicări este de a descrie principalele elemente care 

vor duce la reformarea cadrului Uniunii Europeane în domeniul protecţiei 

datelor.  
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Se consideră că un nivel ridicat de protecţie a datelor este crucial pentru 

creşterea încrederii în serviciile online şi pentru valorificarea potenţialului 

economiei digitale, încurajând astfel creşterea economică şi competitivitatea 

industriilor din UE.  

Persoanele au dreptul să beneficieze de un control efectiv asupra 

informaţiilor cu caracter personal. Protecţia datelor este un drept fundamental în 

Europa, prevăzut la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene şi la articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene (TFUE), care trebuie protejat în mod corespunzător. 

  După examinarea, dezbaterea şi analiza conţinutului comunicării şi 

constatarea respectării principiului subsidiarităţii deputaţii au dat un vot 

favorabil cu unanimitate. 

 

PREŞEDINTE                

 deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: 

Şef birou: Onesia BABEŞ  

Consilier Marcela Monica STOICA 

 
 


