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PROCESUL VERBAL 

 
al şedinţei comisiei din data de 3 martie 2009 

 

Pe data de 3 martie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a 

avut următoarea ordine de zi : 

1. Întâlnire cu dl comisar şef Ioan Băla, Directorul general al 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Cultural 

al Tătarilor din România « Sebat Husein ». 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, Pop Virgil şi Varga 

Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu - din 
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Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este chestor 

şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat, care este Ministru pentru Relaţia cu 

Parlamentul, precum şi domnii deputaţi din Grupul parlamentar al 

PDL - Mihai Stroe, aflat în concediu medical şi dl Mircea 

Lubanovici, plecat în străinătate. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, 

preşedintele Comisiei. 

În cadrul întâlnirii de la primul punct de pe ordinea de zi, au 

participat alături de Directorul general al A.N.P. şi dl comisar şef 

Marian Stancovici - Directorul Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi 

Regim Penitenciar, dl comisar şef Cristian Burea - Directorul 

Direcţiei medicale din cadrul ANP, precum şi dl Subsecretar de stat 

de la Ministerul Justiţiei, Radu Ragea. Invitaţii au prezentat starea 

actuală a sistemului penitenciar din România, precum şi problemele 

cu care se confruntă acesta - legate în special de supraaglomerare şi 

lipsa fondurilor pentru renovarea penitenciarelor vechi şi au răspuns 

la întrebări punctuale ale membrilor Comisiei. 

În finalul întâlnirii s-a convenit o colaborare mai strânsă între 

A.N.P şi Ministerul Justiţiei, pe de o parte şi Comisie,  pe de altă 

parte, care să se concretizeze atât în verificări de către deputaţi ale 

condiţiilor de detenţie, în cadrul controlului constituţional, cât şi în 
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unele modificări cerute de realitatea socială ale actelor normative din 

domeniul executării pedepselor. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, deputaţii 

au decis - cu unanimitate de voturi - să acorde un raport favorabil, 

considerând că aceasta ar contribui la prezervarea culturii şi tradiţiei 

tătarilor turco-musulmani din România, fără ca implementarea legii 

să necesite fonduri bugetare. 

 
 

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 
 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

 


