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Pe data de 16 septembrie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, avind urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 

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

numărul total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Pop Virgil şi Gigel-Sorinel Ştirbu 

şi Varga Attila. 



Au fost absenţi: domnul deputat Mircea Lubanovici din 

Grupul parlamentar al PDL, domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu 

- din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este 

chestor şi domnul deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat care este Ministru 

pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Proiectul de Lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil într-o 

formă amendată, cu unanimitate de voturi, deputaţii făcând acele 

modificări de natură a proteja în mai mare măsură drepturile 

persoanelor aflate în detenţie, inclusiv prin reducerea pedepsei 

pentru condamnaţii care studiază la facultăţile de stat pe locuri fără 

plată şi pentru protejarea drepturilor deţinuţilor care ar putea fi 

supuşi la măsuri disciplinare abuzive dispuse de conducerile 

penitenciarelor. 

Astfel, art.18, textul a fost modificat de dl deputat Sergiu 

Andon, printr-un amendament ce a fost votat cu majoritate de 

voturi şi care are următoarea redactare: „Art.18 - Pentru 

executarea  măsurilor de supraveghere dintr-o anumită unitate 

teritorial-administrativă şi a obligaţiilor prevăzute în Codul 

penal în cadrul organizaţiile neguvernamentale: 

(1) Serviciile de probaţiune pot încredinţa executarea 

măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor prevăzute în 

Codul penal în cadrul organizaţiilor neguvernamentale 

de profil, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de 

aplicare a prezentei legi.” 



În continuare, a fost amendat de domnii deputaţi Nicolae 

Păun şi Sergiu Andon  alin.(6) al art.51 - care după ce a fost 

votat cu unanimitate de voturi - care a devenit: 

„Art.51 alin.(6) - „Contestaţia împotriva măsurilor privitoare la 

exercitarea drepturilor prevăzute la art.53, 54, 58, 62-68 din 

prezenta lege, luate de către administraţia penitenciarului 

suspendă executarea.” 

Dl deputat Nicolae Păun a propus introducerea un nou 

alineat (41) la art. 64 intitulat „Dreptul de a primi şi cumpăra 

bunuri”, urmând ca - dacă Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi va accepta amendamentul, acesta şi următoarele să fie 

renumerotate - şi să aibă următorul cuprins: 

„Art.64 alin. (41) - „Persoanele aflate în executarea 

pedepselor privative de libertate pot primi materiale pentru 

igienizarea şi renovarea spaţiului de deţinere în care sunt cazaţi, 

acestea făcându-se potrivit regulamentelor interne.”  

Motivaţia a fost aceea că persoanele aflate în stare de 

detenţie sunt obligate - chiar potrivit prevederilor prezentului 

proiect de lege – să repare din fonduri proprii stricăciunile aduse 

dotărilor închisorilor,  dar fără a avea şi dreptul de a participa cu 

resurse proprii la igienizarea şi renovarea spaţiului de detenţie, 

în condiţiile în care statul alocă de la buget sume din ce în ce 

mai mici în condiţii de criză. Şi acest amendament a fost votat 

cu unanimitate de voturi. 



La art.79 - „Instruirea şcolară”, dl deputat Nicolae Păun a 

mai propus un amendament de modificare al alineatului (5), 

pentru egalitate de tratament şi stimularea creşterii gradului de 

instruire, ce a fost votat cu unanimitate de voturi - astfel: 

“Art.79 alin.(5) - „Cheltuielile legate de instruirea şcolară 

preuniversitară, precum şi cursurile universitare în sistemul 

învăţământului de stat, pe locurile fără plată, sunt suportate, 

potrivit legii, de la bugetul consiliului judeţean în a cărui rază 

este situat penitenciarul şi de Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor.” 

Dl deputat Nicolae Păun a propus şi amendarea Art.91, 

alin.(1) primul paragraf şi litera e), astfel: 

„(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii 

prestate sau a instruirii preuniversitare şi universitare în 

sistemul învăţământului de stat, pe locurile fără plată, şi 

formării profesionale”, în vederea acordării liberării 

condiţionate, se calculează după cum urmează: 

…”e) în cazul participării la cursuri preuniversitare şi 

universitare în sistemul învăţământului de stat, pe locurile fără 

plată, sau de calificare ori recalificare profesională se consideră 

30 de zile executate pentru absolvirea  unui semestru şi 15 zile 

executate pentru absolvirea unui curs de calificare ori 

recalificare profesională.” Şi acest amendament a fost votat cu 

unanimitate de voturi. 



Membrii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - 

amânarea iniţiativei legislative de la punctul 2 al ordinii de zi. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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