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Pe data de 16 decembrie 2013, a avut loc - în prima parte lucrărilor 

Comisiei - a şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi pentru dezbaterea în vederea întocmirii unui raport 

comun asupra: Propunerii legislative privind înfiinţarea Consiliului 

Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii (Pl-x 423/2013). 

Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale au participat un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae 

Păun, Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Dorel-

Gheorghe Căprar, Ion Cristinel Marian, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 



Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea,  precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu 

- din Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe 

şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt 

membri ai Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii, autoritate 

administrativă autonomă care are - ca principală atribuţie - examinarea 

în mod regulat a tratamentului aplicat persoanelor private de libertate, în 

conformitate cu legislaţia internă şi cu actele internaţionale la care 

România este parte. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr.1049 din 27 

septembrie 2013, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii 

şi propuneri. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

examinat propunerea legislativă în şedinţa sa din data de 28 noiembrie 

2013 şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 

legislative, conform adresei cu nr. 4c-12/403/2013. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa sa din data de 10 decembrie 

2013, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr. 37/483 din 11 

decembrie 2013. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă în şedinţa sa 
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din data de 10 decembrie 2013, cu majoritate de voturi, conform adresei 

cu nr. 4c-11/1360 din 11 decembrie 2013. 

Avocatul Poporului a informat membrii celor două comisii 

sesizate în fond cu privire la faptul că, în prezent, la Ministerul Justiţiei, 

se află - în curs de elaborare - un proiect de lege, având obiectul de 

reglementare similar cu cel al prezentei iniţiative legislative,. 

 În urma dezbaterii, membrii celor două comisii sesizate în fond au 

hotărât, cu majoritate de voturi (un vot “împotrivă” şi 22 voturi 

„pentru”), să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de 

respingere a propunerii legislative privind înfiinţarea Consiliului 

Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii, întrucât Ministerul 

Justiţiei elaborează un proiect de lege cu obiect de reglementare similar 

cu cel al iniţiative legislative în dezbatere. 

 

În a doua parte a lucrărilor Comisiei, a avut loc şedinţa comună a 

Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate şi a Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare în cadrul Grupului parlamentar de lucru pentru 

combaterea infracţiunilor motivate de ură.  

Prima parte a şedinţei a fost condusă de domnul deputat Dorel 

Gheorghe Căprar, preşedintele Subcomisiei pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor private de libertate şi coordonator al  

Grupului, având următoarea ordine de zi: 

1. Situaţia statistică a locurilor din penitenciarele pentru adulţi; 

gradul de ocupare; 
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2. Tipologia infracţionalităţii şi a criminalităţii (gravitatea 

infracţiunilor).  

Au fost prezenţi membrii Subcomisiilor, doamna deputat Tamara 

Dorina Ciofu  şi domnul deputat Remus Cernea. 

În calitate de invitaţi au participat domnul Comisar Şef Claudiu 

Cătălin Bejan, Director General al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor (ANP) şi domnul Marian Cornel - Comisar Şef.  

Partea a doua a şedinţei a fost condusă de doamna deputat                

Tamara Dorina CIOFU,  preşedintă a Subcomisiei pentru egalitate de 

tratament şi nediscriminare, având pe ordinea de zi: 

 

1. Situaţia creată prin mesajele colindului Ansamblului „Dor 

transilvan”, din data de 6 decembrie 2013, difuzat la lansarea canalulului  

TVR3; 

2. Atitudinea şi mesajele transmise în spaţiul public de către 

domnul Lucian Augustin Bolcaş, candidatul propus de Senat candidatul 

propus de Senat pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională a 

României. 

În calitate de invitaţi, la şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de 

tratament şi nediscriminare, au participat domnul Asztalos Csaba 

Ferenc, Preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, doamna Ana Bărbulescu, cercetător ştiinţific, în cadrul 

Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie 

Wiesel” şi domnul Mircea Lupu, Comisar Şef în cadrul Inspectoratului 

General de Poliţie. 
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 Domnul deputat Dorel Gheorghe Căprar a arătat că pornind de la 

unul din obiectivele menţionate la constituirea Subcomisiei, aceasta 

cooperează cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) care 

furnizează o radiografie a sistemului penitenciarelor şi a funcţionării 

acestuia, stabilindu-se astfel un mecanism bidirecţional de comunicare şi 

cooperare. 

Ca urmare i s-a dat cuvântul domnului Comisar Şef de penitenciare 

Claudiu Cătălin Bejan, care a prezentat situaţia celor 45 de locuri de 

deţinere subordonate ANP.   

La data 13 decembrie 2013 (când s-a adresat invitaţia de 

participare la şedinţă), se aflau în aceste centre 33.462 persoane private 

de libertate şi alte 91 persoane aflate în întreruperea executării pedepsei. 

(De menţionat, că locurile de deţinere cuprind 32 de penitenciare, 4 

penitenciare de minori şi tineri, 6 penitenciare spital, 2 centre de 

reeducare şi o şcoală de pregătire a agenţilor de penitenciare). OMJ 

433/2010 privind  normele minime de cazare în penitenciarele din 

România prevede pentru persoanele private de libertate arestate 

preventiv, cele din regimurile de maximă siguranţă şi închis, minorii şi 

tinerii indiferent de regimul de executare, o suprafaţă de 4 metri pătraţi, 

iar pentru cele din regimurile deschis şi semideschis un volum de 6 m 

pătraţi aer.  

Aceşti indicatori sunt valabili pentru infrastructura existentă de 

unde rezultă o  capacitate de cazare totală de 29.387 locuri, deci ANP se 

confruntă cu un deficit general de 4.075 locuri.  
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Deşi prin Legea 109/2009, pentru ratificarea Protocolului opţional, 

adoptat la New York la 18 decembrie 2002 şi aderarea la Convenţia 

împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane 

sau degradante, conform art. 24 paragraful 1 din Protocolul opţional 

România declară că amână cu 3 ani punerea în aplicare a obligaţiilor 

referitoare la mecanismele naţionale de prevenire a torturii în locurile de 

detenţie este nevoie să se asigure o suprafaţă minimă de 4 metri 

pătraţi/persoană, indiferent de regimul de executare a pedepsei. Astfel, 

rezultă că urmarea va fi o accentuare a deficitului de locuri de cazare, 

deoarece capacitatea de cazare a sistemului penitenciar românesc se 

limitează la aproximativ 18.963, deci, un deficit de 14.499 locuri. 

 În ceea ce priveşte repartizarea efectivelor în funcţie de vârstă şi 

sex, situaţia este astfel: 513 minori, 1646 tineri (vârste intre 18-21 ani) şi 

31.303 adulţi. În ceea ce priveşte naţionalitatea, în proporţie de 91% au 

naţionalitate română, 6% sunt deţinuţi auto-declaraţi de etnie rromă, 2% 

de etnie maghiară şi 1% au naţionalitate turcă. 

   În ceea ce priveşte durata condamnării, pedepsele privative de 

libertate au ponderile cele mai mari se remarcă la următoarele categorii: 

- între 1-3 ani (23,09%) ; 

- 3-5 ani (29,72%); 

- 5-10 ani (26,36%); 

      Deci,  55,44%  execută pedepse privative de libertate cu durata 

de până la 5 ani. 

Potrivit criteriului legat de tipologia infracţionalităţii, prevalenţa o 

au infracţiunile contra patrimoniului -52%- din care 34% au fost 
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săvârşite cu violenţă. Un procent semnificativ, de 29%,  o reprezintă 

infracţiunile contra persoanei.  

Alt aspect care trebuie semnalat este cel al infracţiunilor privind 

drogurile care este mai crescut în rândul femeilor 12%- comparativ cu 

4% în populaţia generală.  

În ceea ce priveşte fenomenul recidivei după executarea unei 

pedepse cu închisoare, estimările în România sunt greu de făcut, dar prin 

studiile specifice şi proiectele de anvergură iniţiate şi efectuate de ANP, 

ar fi de circa 40-45% în primul an după eliberare.  

Conform analizelor efectuate în ultimii trei ani, se poate prezuma 

că, în România, în primii 2 ani după eliberare, rata de reîncarcerare este 

de aproximativ 35-40%.  

În continuare, domnul deputat Dorel Gheorghe Căprar a arătat că 

este necesară îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea cu 

legislaţia UE în vigoare. Astfel, în primul semestru al anului 2014, se va 

desfăşura procesul de reglementare a Deciziei cadru a Consiliului 

2008/913/JHA din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor 

forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului 

penal.  

Totodată în cadrul prezentării obiectivelor Grupului parlamentar de 

lucru privind combaterea infracţiunilor motivate de ură un aspect 

esenţial a fost acela de implicarea a cetăţenilor în dezbaterile publice şi a 

identificării de  strategii eficiente pentru creşterea conştientizării faţă  de 

efectele negative ale discursurilor care incită la ură şi a incriminării 
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severe a infracţiunilor comise din ură în legislaţia Uniunii Europene şi a 

statelor membre.  

În acest sens au fost prezentate şi propunerile  făcute la Conferinţa 

organizată de Agenţia UE pentru drepturile fundamentale care a avut ca 

punct central combaterea infracţiunilor motivate de ură, motiv pentru 

care s-a şi constituit acest grup,  pornind  de la o realitate care nu poate 

fi tăgăduită şi anume cel al tendinţelor populiste şi extremiste din 

Europa, în special în rândul tinerilor.  

Astfel, una din preocupări va fi legată de combaterea discriminării 

şi incluziunea socială a copiilor şi minorilor care sunt eliberaţi din 

centrele de re-educare şi din penitenciare dar şi a celor adulţi, aceştia 

sunt supuşi unor forme de discriminare, excluşi şi trataţi cu ură de către 

comunitatea cărora aparţin datorită trecutului infracţional.  

Un aspect vizat a fost şi cel al educaţiei pentru cunoaşterea 

drepturilor de către cei care fac parte din grupuri vulnerabile şi anume:    

• Directiva 2012/29/EU din 25 octombrie 2012, de stabilire a 

unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor 

criminalităţii; 

• Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (SMA 

(2010/13/EU); 

• Protocolul Adiţional la Convenţia asupra crimelor care au loc 

în spaţiul virtual (cyber-crimes)  elaborată de Consiliul Europei. 

Dat fiind contextul discuţiei privind egalitatea de tratamen şi 

nediscriminare, conducerea şedinţei a fost preluată de doamna deputat 

Tamara Dorina CIOFU, preşedinta Subcomisiei cu acelaşi nume care a 
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arătat că scopul esenţial al subcomisiei este apărarea drepturilor 

persoanelor care sunt supuse oricăror forme de discriminare  şi a celor 

cărora li se încalcă principiul egalităţii de tratament (conform Directivei 

2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 

principiului egalităţii de tratament între persoane). Totodată se urmăreşte 

consolidarea dialogului instituţional.  

Anul 2014 este anul alegerilor pentru Parlamentul European care 

trebuie perceput ca un proces de participare cetăţenească cu un impact 

direct asupra vieţii lor în următorii 5 ani.  

UE doreşte să rămână un actor credibil şi influent, de acea trebuie 

să îşi consolideze acţiunile externe prin politici consistente şi prin 

continuarea procesului de extindere şi de promovare activă a valorilor 

democratice în tot spaţiul european. 

Doamna deputat Ciofu a subliniat necesitatea de a susţine  toate 

acţiunile şi iniţiativele care au ca obiectiv protejarea statului de drept şi 

valorile fundamentale europene, în baza unei abordări nediscriminatorii 

şi a unui cadru echitabil de raportare faţă de toate statele membre. 

Totodată trebuie să intensificăm eforturile pentru descurajarea 

tendinţelor populiste   şi xenofobe vizibile în Europa.  

Cu atît mai mult, prezenţa în spaţiul public românesc a mesajelor 

antisemite, a discursurile care incită la ură acţiunile la adresa unor 

grupuri minoritare sau vulnerabile trebuie combătute cu fermitate 

În urma dezbaterilor şi a analizei informaţiilor, membrii 

subcomisiei au ajuns la o serie de concluzii şi au făcut unele propuneri 

pentru sesiunea legislativă din ianuarie 2014. 
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Doamna deputat Tamara Dorina Ciofu a arătat că în ceea ce 

priveşte recidiva în cazul minorilor există o serie de riscuri care pot fi 

diminuate numai prin educaţie preventivă şi prin implicarea 

comunităţilor locale.  

Astfel, s-a constatat că principalele cauze care duc la recidivă sunt: 

nivelul intelectual diminuat al minorilor asistaţi, riscul de reiterare a 

conduitei delincvente care depinde şi de factori conjuncturali cum sunt 

cei socio-economici (pauperitatea, familii monoparentale sau 

dezorganizate,  slabă reţea de suport). Totodată, în timpul internării în 

penitenciar,  se creează un anumit standard de viaţă pentru minorii şi 

tinerii asistaţi pe care mulţi dintre aceştia nu-l vor putea atinge după 

liberare. Acest lucru creează tensiuni intrapersonale în perioada 

pregătirii pentru liberare care se pot manifesta voluntar sau involuntar 

într-o serie de conduite neadecvate, crescând riscurile unei recidive. 

Domnul deputat Remus Cernea, pornind de la necesitatea creşterii 

capacităţii de cazare  în penitenciare a  propus organizarea în cadrul 

Comisiei şi a Grupului de combatere a infracţiunii motivate de ură, a 

unei dezbateri publice privind oportunitatea unor graţieri sau amnistii  

precum şi a condiţiilor şi a modului în care ar  putea fi aplicată eficient 

această măsură. Această propunere a fost susţinută şi de ceilaţi 

participanţi. 

În concluzie, aspectul cel mai important este educaţia, educaţia 

pentru prevenire, combatere,  pentru acceptarea şi nondiscriminarea  

categoriilor vulnerabile şi integrarea lor socială, astfel că se impune o 
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dezbatere publică, pe teme specifice, privind multiplele faţete al unei 

Strategii Naţionale de Incluziune Socială. 

 

       

 

PREŞEDINTE 
 
 
 

                                                        deputat Nicolae Păun 

 
 
Întocmit:    consilier Marcela Monica Stoica 

consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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