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  La şedinţă au participat 11 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Călin Popescu Tăriceanu şi Mihai Alexandru Voicu, din Grupul parlamentar al 
PNL, care sunt membri ai Guvernului, şi Albu Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al PD, care este membru în Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele 
comisiei, care în deschidere a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe 
care a fost înscrisă, ca unic punct, discutarea raportului Comisiei privind situaţia 
respectării drepturilor omului în penitenciare.  

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
Acest raport a fost întocmit în urma primirii la comisie a unei serii 

de sesizări şi memorii privind înălcarea drepturilor omului în penitenciare. In 
această situaţie, o parte dintre membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât să se deplaseze într-o serie de 
penitenciare, în vederea constatării la faţa locului a veridicităţii celor semnalate. 
In scopul clarificării neregulilor constatate la faţa locului au fost audiaţi, în mai 
multe rânduri, o serie de reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, precum şi directorul acestei instituţii, dl magistrat Emilian 
Stănişor. Acesta a prezentat o informare pe marginea activităţii instituţiei pe care 
o conduce, oferind şi o serie de lămuriri punctuale asupra cazurilor de posibile 
abuzuri  la adresa deţinuţilor.  

Rezultatele acestor verificări au fost asamblate într-un raport care 
reflectă situaţia existentă în penitenciare. Conţinutul raportului a făcut obiectul 
dezbaterilor şi observaţiilor membrilor comisiei. Deputaţii au decis cu 
unanimitate de voturi ca raportul luat în discuţie să fie prezentat plenului 
Camerei Deputaţilor sub forma unei declaraţii politice, susţinută de dl deputat 
Petru Tărniceru, şi trimis atât Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cât şi 

Administrator



Ministerului Justiţiei, pentru a remedia situaţia persoanelor aflate în stare de 
detenţie, precum şi în vederea prevenirii unei posibile crize a sistemului 
penitenciar din România. De asemenea, raportul a fi trimis spre informare şi 
organelor de presă. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat 
închise lucrările şedinţei. 
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