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  PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 23 martie 2010 
 

Pe data de 23 martie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Virgil Pop, Lucian 

Riviş-Tipei, Varga Attila, Mircea Lubanovici, Mihai Stroe şi Sergiu 

Andon. A fost absent dl deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat-Liberal. 

În prima parte a şedinţei - care s-a desfăşurat împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitate 

de şanse între femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, precum şi cu 

Comisiile omoloage ale Senatului - era programată audierea 

candidaţilor înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante din Colegiul 



 

Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Audierea a fost amânată pentru o dată ulterioară.  
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În partea a doua şedinţei - care s-a desfăşurat în şedinţă separată 

- ordinea de zi a fost următoarea : 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001” (PLx 21/2010).  

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea 

poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 

mai 2009 şi a Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului 

Comun de Contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la 

Vidin la 19 mai 2009 (PLx 77/2010). 

3. Diverse. 

Deputaţii au decis - cu majoritate de voturi şi 1 abţinere - să 

avizeze favorabil iniţiativa legislativă de la punctul 1. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate 

de voturi - să avizeze favorabil proiectul de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, dl deputat Marius Dugulescu, 

vicepreşedintele Comisiei a comunicat colegilor din Comisie că 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de iniţiativa sa - 

de înfiinţare a unei Subcomisii pentru demnitate umană, în cadrul 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
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naţiona

a-

ţi Lucian Riviş-Tipei şi 

Florin Postolachi - penitenciarele pentr

Craiova, Târgu-Mureş şi Bacău. 

PREŞEDINTE 

  deputat Nicolae Păun 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

le. Din această subcomisie vor face parte 7 dintre membrii 

Comisiei. 

În cadrul luărilor de cuvânt, dl deputat Mircea Lubanovici  a 

propus colegilor din Comisie, adoptarea unui program de control 

parlamentar al penitenciarelor, prezentând, totodată constatările 

asupra situaţiei penitenciarelor din Craiova, unde domnia sa a efectuat 

o vizită în săptămâna anterioară. Faţă de această propunere, dl deputat 

Nicolae Păun a propus ca fiecare deputat să viziteze penitenciarele 

cele mai apropiate de colegiul său. Astfel, s-a stabilit prin acordul 

unanim al membrilor Comisiei ca - în urma acţiunilor de control 

parlamentar efectuate  în următoarele 30 de zile - să aibă loc o audiere 

a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dl 

dr. Ioan Băla - Chestor de penitenciare. Totodată, deputaţii au stabilit 

programul acţiunilor de control parlamentar după cum urmează:  dl 

deputat Mircea Lubanovici - penitenciarele de la Botoşani şi Iaşi, dl 

deputat Nicolae Păun - penitenciarele Rahova şi de la Jilava, dl 

deputat Virgil Pop - penitenciarelede la Baia-mare, Gherla şi Bistriţ

Năsăud, dl deputat Marius Dugulescu - penitenciarele de la 

Timişoara, Arad şi Aiud, iar domnii deputa

u tineri şi minori de la 
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