PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 4 iunie 2013
Pe data de 4 iunie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
având următoarea iniţiativă legislativă pe ordinea de zi: Propunerea
legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor
pedepse (PLx 162 /2013).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din
numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Dorel-Gheorghe Căprar, Remus-Florinel Cernea,
Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, dl deputat Markó
Attila-Gabor, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au
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fost absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul
parlamentar al PDL, dl deputat Ion Cristinel Marian - din Grupul
parlamentar al PP-DD, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din
Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe
şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care
sunt membri ai Guvernului.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, în calitate
de preşedinte al Comisiei.
La dezbateri a participat - din partea Ministerului Justiţiei - dl
Daniel Botea, şef serviciu în cadrul Direcţiei Elaborare Acte
Normative din minister.
În cadrul dezbaterilor, a luat cuvântul dl deputat Nicolae Păun,
în calitate de iniţiator al propunerii legislative şi a evidenţiat că
iniţiativa sa are precedente - mai existând alte 2 iniţiative legislative
similare în istoria post-decembristă a Parlamentului, una dintre ele
datând din 1997, iar cealaltă din anul 2002; ambele căutau să
rezolve aceleaşi 2 probleme fundamentale ale sistemului penitenciar
românesc

-

supraaglomerarea

penitenciarelor

şi

evitarea

tratamentelor inumane pentru deţinuţi, cauzate de condiţiile
improprii de detenţie, generate la rându-le de subfinanţarea cronică
a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Dl deputat Păun a mai
spus că proiectul său legislativ nu este cu adresă – pentru a scoate
din puşcării politicienii recent condamnaţi de justiţie – prevederile
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sale principale reluând, în proporţie de aproape 80-90%, iniţiativele
anterior menţionate, ce fuseseră însuşite - la vremea lor - atât de
Convenţia Democrată din România, între 1996-2000, cât şi de
Guvernarea Năstase, între 2000-2004.
Domnia sa a adăugat, că dată fiind austeritatea care afectează
toate

sectoarele

vieţii

economico-sociale

româneşti,

soluţia

legislativă oferită de propunerea sa în dezbatere este singura
alternativă la suprapopularea penitenciarelor cu peste 8000 de
persoane peste capacitatea acestora, în condiţiile în care construirea
de unităţi de detenţie în regim de parteneriat public-privat va trebui
să mai aştepte, implementarea acestei din urmă soluţii fiind mai
dificilă şi durând mai mult. În plus, ştiută fiind compasiunea
creştină a poporului român faţă de oamenii în suferinţă – recte
deţinuţii - aceştia nu mai trebuie pedepsiţi indirect de societate, încă
o dată, prin condiţiile necorespunzătoare din închisori, unde au
apărut ploşniţe şi deţinuţii dorm, uneori, câte doi în pat, sfidând
orice normă legislativă şi morală.
Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că - în cazul în
care iniţiativa deputaţilor Nicolae Păun şi Mădălin Voicu va deveni
lege - vor trebui eliberaţi 4200 de deţinuţi, iar altor 300 li se vor
reduce semnificativ pedepsele, ceea ce nu ar fi oportun pentru
societatea românească.
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Dl deputat Remus F. Cernea a salutat, pe de o parte soluţia
rezolvării suprapopulării închisorilor, dar şi-a exprimat rezerva
privind posibilitatea ca un număr de deţinuţi - ce se estimează a fi
între 2000 şi 4200 - să fie eliberaţi, dacă iniţiativa ar deveni lege. În
plus, graţierea prezidenţială – pe cazuri individuale – ar fi mai
avantajoasă, evitând injusteţile şi afectarea politicii penale a statului
de prevenire a infracţionalităţii. Ca urmare, domnia sa a spus că se
va abţine la vot.
Dna deputată Tamara Ciofu şi-a exprimat sprijinul - din
perspectiva apărării drepturilor fundamentale ale persoanelor în
detenţie – pentru iniţiativa dlui deputat Păun.
În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea
favorabilă a iniţiativei legislative cu majoritate de voturi.

PREŞEDINTE

deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu

4

