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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 22 septembrie 2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul
parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele  comisiei care, în
deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele
puncte:
1. Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în

sectorul comunicaţiilor electronice
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2004 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.
Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Primul punct înscris pe ordinea de zi a primit un aviz favorabil, cu unanimitate de

voturi, la propunerea dlui preşedinte Nicolae Păun.
La punctul doi înscris pe ordinea de zi a participat la dezbateri Comisia pentru

drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului. Comisiile reunite au hotărât să întocmească un
aviz favorabil, fără amendamente, dar cu propunerea de principiu ca în bugetul pe anul 2005,
pentru a se evita situaţiile din anii anteriori când problemele din domeniul sănătăţii s-au acutizat
datorită lipsei fondurilor pentru medicamente şi altele, bugetul sănătăţii să fie de minim 5,5%.

Având în vedere numeroasele sesizări din partea persoanelor cu handicap şi a
Asociaţiei Patronale a Producătorilor, Importatorilor şi Furnizorilor de Dispozitive Medicale, s-a
propus ca în bugetul sănătăţii 3% să fie acordate acestui segment, aşa cum a fost în anul 1998,
când a fost înfiinţată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2004 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 a fost votat cu unanimitate de voturi, ca şi
propunerea de principiu.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat închise lucrările
şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

     Deputat    Şef cabinet
 Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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