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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 5 septembrie 2018 
 
 

Pe data de 5 septembrie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România (PLx 423/2018). 

2.  Proiect de Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 

scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea 

infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de 

siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date (PLx 

424/2018). 

3.      Diverse. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-

Florin Manole, Elvira Şarapatin, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, 

Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Cătălin-Ioan Nechifor, 

Marilena-Emilia Meiroşu, Gabriela-Maria Podașcă, Alin Vasile Văcaru.  
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Au fost înlocuiți cu mandat următorii: dl deputat Mircea-Titus 

Dobre de către dna deputat Mihaela Huncă și dl deputat Nicolae Bănicioiu 

de către dl deputat Mircea Marius Banias. 

A absentat dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar 

al PSD.  

  

La şedinţă au fost prezenți, din partea Guvernului: pentru punctul 1 

al ordinii de zi, și dl Pietro Pavoni - Ministru-Consilier în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe, iar pentru punctul 2 al ordinii de zi, dna 

Anca Marin, consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

precum și dl comisar Ionuț Savu - Șeful Oficiului Responsabil cu Protecția 

Datelor Personale din cadrul M.A.I.. 

 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a proiectului de lege.  

 În cadrul dezbaterilor asupra punctului 2, deputații au decis - cu 

unanimitate de voturi - acordarea unui aviz favorabil  proiectului de lege.  

La punctul “Diverse” al ordinii de zi, dna deputat Ana Adriana 

Săftoiu și-a declarat susținerea pentru inițiativa dlui deputat Cătălin-Ioan 

Nechifor de a invita pentru audieri la Comisie pe dna Carmen Dan, 

Ministrul Afacerilor Interne; în plus, domnia sa a mai solicitat să fie audiat 

și Șeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, dl colonel Cătălin Paraschiv. 

A intervenit și dna deputat Tamara Ciofu, care a ținut să se 

stabilească de către Comisie care vor fi invitații la ședința viitoare de 

audieri pe marginea protestului din 10 august, precum și data și ora exactă 

a ședinței. 
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Dna deputat Adrian Săftoiu a propus ca termen pentru audierile 

respective data de 18 septembrie, ora 11,00, iar propunerea dânsei a fost 

acceptată prin votul unanim al membrilor Comisiei, urmând ca, la audieri, 

să fie invitat, în afară de cele trei persoane stabilite anterior - Ministrul de 

Interne, Avocatul Poporului și directorul I.R.D.O. - și Șeful Brigăzii 

Speciale a Jandarmeriei, dl colonel Cătălin Paraschiv. 

 

 

                                           

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

            Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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