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La lucrările Comisiei din 28 - 30 ianuarie 2008 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Alexandru Ungureanu, 

Doina Micşunica Dreţcanu, Marian Hoinaru, Cristian Ilie, Ibram Iusein, Attila Kovacs, 

Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi 

Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Laurenţiu Mironescu şi Ovidiu Ioan 

Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:    

1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – aviz 

2. Propunere legislativă privind votul electronic - aviz 

3. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a 

acestor date - raport 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Proiectul de Lege pentru completarea 

articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. 

Membrii Comisiei au examinat în şedinţele din 28 şi 29 ianuarie 2008 proiectul de 

lege şi informaţiile transmise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi au 

hotărât formularea de amendamente care să specifice greutatea şi dimensiunea maximă 
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admisă pentru antenele satelit şi a sistemelor de recepţie conexe, respectiv greutatea maximă 

de 10 kg şi diametrul maxim de 1500 mm. De asemenea, membrii comisiei au hotărât 

eliminarea art. II, deoarece modificările aduse prin prezenta lege nu necesită elaborarea unor 

noi norme metodologice 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în şedinţa din data de 30 ianuarie 

2008, cu unanimitatea membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamentele menţionate. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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