
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

                    SINTEZA   

lucrărilor comisiei din data de 26 mai 2009 
 

În data de 26 mai 2009, activitatea Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor a avut pe ordinea de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 
privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau 
de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea 
Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice (Plx 260/2009); 

2. Constituirea Subcomisiei pentru problemele românilor de 
pretutindeni.     

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul total de 
12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, 
Sergiu Andon, Mircea Lubanovici, Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, 
Mihai Stroe, Gigel-Sorinel Ştirbu, Pop Virgil şi Varga Attila.  Au fost absenţi: 
domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal - care este chestor şi domul deputat Victor-Viorel Ponta - din 
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat care este Ministru pentru 
Relaţia cu Parlamentul.  
          Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 
          În urma dezbaterii propunerii legislative, deputaţii au acordat un aviz 
negativ cu majoritate de voturi.  



            În ceea ce priveşte punctul doi al ordinii de zi, ca urmare a unor 
propuneri şi dezbateri anterioare  care au avut loc în cadrul Comisiei, în 
şedinţa de astăzi deputaţii au votat, în unanimitate, pentru constituirea 
Subcomisiei  pentru problemele românilor de pretutindeni  care să gestioneze 
toate aspectele legate de  acest domeniu. 
         De asemenea, s-a votat şi următoarea componenţă a Subcomisiei: 
Preşedinte: dl. deputat  Mircea Lubanovici   
Membri:  dl. deputat Marius Cristinel Dugulescu 
      dl. deputat Florin Postolachi   
                dl. deputat Mihai Stroe                            

         În final, deputaţii au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca în şedinţa 
următoare să se dezbată şi să se voteze  Regulamentul de funcţionare al 
Subcomisiei. 
                                                       

 

 

                                                       PREŞEDINTE 

             deputat Nicolae Păun 
 

 

 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
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