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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din 11 iunie 2013

Pe data de 11 iunie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care s-a desfăşurat în
cadrul a două subcomisii şi anume: şedinţa Subcomisiei pentru
monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate, la ora
14:30, şi şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare,
la ora 15:00.
Şedinţa Subcomisiei pentru

monitorizarea respectării drepturilor

persoanelor private de libertate a avut următoarea ordine de zi:
1. Cunoaşterea reprezentanţilor ce administrează locuri de detenţie şi
de arest preventiv;
2. Analizarea respectării drepturilor omului în locurile de detenţie şi
de arest preventiv;
3.Analizarea cauzelor depunerii unui număr mare de petiţii referitoare
la comiterea de abuzuri şi alte încălcări ale drepturilor omului în locurile
de detenţie şi de arest preventiv.

La şedinţa Subcomisiei 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, Mircea Lubanovici, Markó Attila-Gabor, precum
şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion
Cristinel Marian –deputat independent, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu,
Grupul parlamentar al PNL, domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru
Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dorel-Gheorghe
Căprar, preşedintele Subcomisiei.
Au participat, în calitate de invitaţi, prof. Anastasiu Crişu, Avocatul
Poporului; comisar Gabriel Ilie, director general adjunct; comisar Pompiliu
Marian Dima, director Direcţia Economico-Administrativă; comisar şef
Cornel Marin, şef Serviciui Regim Penitenciar din cadrul Direcţiei Siguranţa
Deţinerii şi Regim Penitenciar; chestor şef de poliţie Petre Tobă, Inspector
General al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Domnul deputat Dorel-Gheorghe Căprar a prezentat scopul şi
obiectivele Subcomisiei după care a dat cuvântul invitaţilor să prezinte un
scurt bilanţ al activităţii lor în ultimul an pentru a putea găsi punctele
comune în care se poate demara o colaborare fructuoasă. Astfel, a fost
evidenţiat faptul că în urma analizei petiţiilor trimise Comisiei pentru
drepturile omului de către persoanele aflate în detenţie precum şi din
monitorizarea mass media în ultimele şase luni s-a constatat un număr ridicat
de reclamaţii privind încălcări ale drepturilor fundamentale vizând
demnitatea umană, discriminarea, condiţiile de detenţie. Ca urmare, s-a
hotârât ca începând cu noua sesiune parlamentară septembrie-decembrie

2013 se vor efectua vizite de lucru în penitenciarele pentru deţinuţi bărbaţi,
deţinuţi femei dar şi în centrele de reeducare pentru minori.
La invitaţia domnului preşedinte al Subcomisiei, domnul profesor
Anastasiu Crişu, Avocatul Poporului, a prezentat progresele privind
activitatea instituţiei pe care o reprezintă în domeniul aplicării prevederilor
din Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie
Şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare a
avut următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situaţiei privind copii abandonaţi şi instituţionalizaţi în
România, cooperarea europeană şi internaţională în domeniul adopţiilor;
2. Analiza unor iniţiative legislative în domeniul adopţiei aflate în
procedură parlamentară;
3.Stadiul Parteneriatului dintre Camera Deputaţilor şi UNICEF.
Evaluări şi propuneri.
La şedinţa Subcomisiei 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, Mircea Lubanovici, Markó Attila-Gabor, precum
şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion
Cristinel Marian –deputat independent, 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.
Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Tamara Dorina
Ciofu, preşedintele Subcomisiei. Invitaţii Subcomisiei au fost dl senator
Sebastian Grapă (Grupul parlamentar al PNL), dl Ionel Oprea, adjunctul
Avocatului Poporului; dl Bogdan Adrian Panait, Preşedinte al Oficiului

Român pentru Adopţii; dna Nicoleta Curelaru, Oficiul Român pentru
Adopţii; dna Ramona Popa, Oficiul Român pentru Adopţii; dl.Ciprian
Buhuşi, Oficiul Român pentru Adopţii; dna Azota Popescu, Preşedinta
Asociaţiei Catharsis Braşov.
La invitaţia doamnei preşedinte a Subcomisiei dl senator Grapă a
prezentat, în calitate de iniţiator,

proiectul de Lege privind adopţia în

România, înregistrat la Senat cu nr. B319/27.05.2013, iar domnul Bogdan
Adrian Panait, Preşedinte al Oficiului Român pentru Adopţii, a arătat că
instituţia pe care o conduce, nu este de acord cu modificarea actualei legi a
adopţiei care este în vigoare, şi anume, Legea nr.273/2004 şi nici nu este de
acord cu propunerile Asociaţiei Catharsis Braşov, condusă de doamna Azota
Popescu, deoarece ar urmări mai mult interese partizane. Au fost formulate
o serie de solicitări adresate Asociaţiei Catharsis, la care până la următoarea
şedinţă trebuie să răspundă doamna preşedintă a asociaţiei, doamna Azota
Popescu.
În continuare, domnul secretar de stat, Ionel Oprea, adjunctul
Avocatului

Poporului,

a

făcut

o

prezentare

a

situaţiei

copiilor

instituţionalizaţi, răspunzând, astfel, propunerii doamnei deputat Tamara
Ciofu, preşedinta Subcomisiei, de a iniţia o colaborare interinstituţională
bazată pe rapoarte lunare, cooperarea în domeniul flexibilizării şi
eficientizării legislaţiei vizând copii abandonaţi şi instituţionalizaţi dar şi
vizite de lucru în centrele cu copii instituţionalizaţi.
Doamna preşedintă a Subcomisiei a arătat că la nivelul camerei
Deputaţilor s-a încheiat un parteneriat cu UNICEF, dânsa fiind membru în
cadrul acestei cooperări, urmând ca să prezinte un raport de activitate în
cadrul acestui parteneriat, dar a solicitat amânarea prezentării lui până la o
şedinţă viitoare. Propunerea a fost acceptată de către membrii Subcomisiei.

Preşedinţii celor două Subcomisii au mulţumit invitaţilor pentru
participare urmând să se întâlnească la începutul noii sesiuni parlamentare.
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