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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

 
PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 21 martie 2007 
 
 

Ieri, 21 martie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea 

ordinea de zi : 

 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Pl-x 

76/2007). 

2.   Dezbateri - în şedinţă comună cu comisia omoloagă de la Senat, cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi 

comisia omoloagă a Senatului - în urma audierii candidaţilor din partea 

României pentru funcţia de judecător la CEDO 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 

Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, 
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Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, 

Nati Meir, Ioan Aurel Rus şi Petru Tărniceru. Au fost absenţi : dl 

deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD, dl deputat 

Kovacs Attila - din Grupul parlamentar al UDMR şi dl deputat Călin 

Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al 

PNL, precum şi dl deputat Dumitru Becşenescu - fără apartenenţă la 

un grup parlamentar. 

Prima parte a şedinţei s-a desfăşurat în şedinţă separată numai cu 

membrii Comisiei şi a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun. 

La punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de 

voturi.- să respingă iniţiativa legislativă, considerând că legea actuală 

acoperă cazurile de protejare a datelor personale propuse în iniţiativa 

legislativă. 

Partea a doua a şedinţei s-a desfăşurat în şedinţă comună cu 

comisia omoloagă de la Senat, cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor şi comisia omoloagă a Senatului, 

lucrările fiind conduse de dl senator Eckstein-Kovacs Peter şi apoi de 

dl senator Frunda Gyorgy. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii şi senatorii din cele patru 

Comisii reunite au acordat aviz favorabil cu unanimtate de voturi 

pentru trei dintre candidaţii pentru postul de judecător la CEDO, 

respectiv dlui Corneliu Bârsan, dlui Gheorghe Buta şi dnei Elena 
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Cârcei şi au respins cu majoritate de voturi candidatura dlui Tudor 

Panţâru. 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat  Nicolae Păun 
 

 

Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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