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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 18.06.2001
Nr. 795/XVIII/11

S I N T E Z A
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 18 iunie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor,
avînd cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 iunie 2001.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter

personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor (nr.286/2001) -
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor
dispoziţii din Codul penal referitor la infracţiuni privind viaţa sexuală (nr.347/2001).

II. ÎN AVIZARE:
Proiectul de Lege pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (nr.292/2001) -
procedură de urgenţă.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,
fiind supus dezbaterii proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Virgil Popa -
vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, doamna Alexandra Hârţan - secretar de stat.

Din partea comisiei juridice, au fost formulate amendamente de fond,
de către domnul deputat Ionel Olteanu, precum şi amendamente de ordin lexical, de
către domnul deputat Ştefan Cazimir.

La propunerea preşedintelui de şedinţă, membrii celor două comisii
reunite au hotărât în unanimitate să fie supuse dezbaterii numai articolele asupra
cărora membrii celor două comisii au formulat amendamente.

Astfel, s-a început examinarea amendamentelor domnului deputat
Ionel Olteanu, care au fost susţinute de domnii deputaţi Ion Neagu, Emil Boc şi
Vasile Moiş. Cu majoritate de voturi, membrii comisiilor au hotărât adoptarea
amendamentelor supuse dezbaterii.
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Datorită epuizării timpului afectat examinării acestui proiect de lege,
membrii comisiilor au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa din 20 iunie 2001.

Comisia juridică şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă separată, cu
examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din
Codul penal referitor la infracţiuni privind viaţa sexuală.

La dezbateri, au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Alexe Costache Ivanov - secretar de stat şi doamna Adina Vlăsceanu - şef serviciu.

Domnul deputat Vasile Moiş  a solicitat, în numele Grupului
parlamentar al P.R.M.,  amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, datorită
faptului că textul acestuia fusese distribuit deputaţilor în aceeaşi zi în care se desfăşura
şi şedinţa pe a cărei ordine de zi se află. Din acest motiv, domnul deputat a menţionat
că nu a existat timpul material pentru examinarea prealabilă a proiectului de lege şi
pentru formularea eventualelor amendamente. În susţinerea opiniei domnului deputat
Vasile Moiş, au luat cuvântul domnii deputaţi: Cornel Bădoiu, Ion Neagu şi Emil Boc.

Ca urmare a supunerii la vot, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitor la infracţiuni
privind viaţa sexuală  pentru şedinţa din 20 iunie 2001, orele 1100.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, prevăzut la pct.II, în avizare, al ordinii de zi.

Au fost avute în vedere, expunerea de motive şi avizul favorabil al
Consiliului Legislativ. Domnul deputat Ştefan Cazimir a formulat unele amendamente
de ordin lexical, care au fost adoptate de către membrii comisiei. După dezbateri, s-a
hotărât, cu unanimitate de voturi să se transmită comisiei sesizate în fond, aviz
favorabil cu amendamente însuşite de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

            Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat următorii
deputaţi: Acsinte Gaspar � Grupul parlamentar al P.D.S.R., Valeriu Stoica- Grupul
parlamentar al P.N.L., Ervin Zoltan Szekely şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar al
U.D.M.R.

            Liderul Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat Lucian
Augustin Bolcaş i-a împuternicit pe deputaţii Gelil Eserghep, Ştefan Păscuţ şi Maria
Apostolescu să participe la lucrările comisiei, în locul  deputaţilor Angela Bogea,
Mircea Stoian şi Ruxandra Florina Jipa, care, din motive obiective, nu au putut fi
prezenţi la lucrări.

De asemenea, viceliderul Grupului parlamentar al P.D.S.R., doamna
deputat Viorica Afrăsinei, l-a împuternicit pe domnul deputat Cristian Sandache să
participe la lucrările comisiei , în locul domnului deputat Ioan Timiş.

              PREŞEDINTE,                               SECRETAR,
           dr. Ionel Olteanu                          Carmen Dumitriu


