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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 21 martie 2017
Pe data de 21 martie 2017, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care s-a
desfăşurat în două părţi.
În prima parte a şedinţei a avut loc o dezbatere publică - care s-a
desfăşurat la sala Drepturilor Omului - în vederea identificării de soluţii
sustenabile pentru respectarea drepturilor persoanelor care execută
pedepse privative şi neprivative de libertate.
La dezbatere au participat parlamentari, reprezentanţi din partea
Ministerului Justiţiei, ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi alţi
reprezentanţi ai altor structuri guvernamentale, precum şi invitaţi din
partea ONG-urilor care au ca obiect de activitate apărarea drepturilor
omului, precum APADOR-CH, Grupul Român pentru Apărarea
Drepturilor Omului. Dezbaterea a fost moderată chiar de directorul
Institutului pentru Politici Publice, dna Violeta Alexandru.

Invitaţii au prezentat studii, dar şi propuneri pentru soluţionarea
problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar din România.
Deputaţii prezenţi au decis să facă eforturi pentru a adecva
legislaţia - pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate
- la realităţile actuale din România, în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de
cazare din penitenciare, a igienei şi asistenţei medicale acordate
acestora; condiţii pentru care România a primit numeroase condamnări
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dintre care numai 303 în anul
2016!
În partea a doua a şedinţei, a avut loc dezbaterea unei iniţiative
legislative cu care Comisia a fost sesizată pentru aviz: proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal. Proiectul de lege a fost avizat cu
unanimitate de voturi.
În finalul şedinţei, deputaţii au aprobat - cu unanimitate de voturi şi înfiinţarea Subcomisiei antidiscriminare, la iniţiativa dlui deputat
Petre-Florin Manole.
PREŞEDINTE,
Deputat
Ibram Iusein
Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu
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