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PROCES VERBAL
Încheiat azi, 28 aprilie 1998, la şedinţa comisiei

Şedinţa de azi a Comisiei pentru Integrare Europeană a fost condusă de doamna
deputat Mariana Valeria STOICA, Preşedintele comisiei.
În acordul celor prezenţi, s-a stabilit ca ordinea de zi să fie următoarea:
1."Probaţiunea şi pregatirea cadrelor din penitenciare"
Invitaţi: Dl. Graham GILES - Director Program "Parteneriatul pentru justiţie
România - Anglia"
Dna. Camelia TANCĂU - Director Executiv -"Europa pentr
Europa"(ONG)
2. Informare privind exerciţiul de examinare analitică organizat de Biroul TAIEX pentru
România
Invitat: Dna. Dir. Maria CRIVINEANU - Departamentul de Integrare Europeană al
Guvernului României
3. Prezentarea informării privind activitatea desfăşurată de delegaţia Comisiei pentru
Integrare Europeană la Parlamentul European în perioada 20 - 24 aprilie a.c.
După prezentarea ordinei de zi, doamna Mariana STOICA a dat cuvântul domnului
Graham GILES pentru a-şi prezenta punctul de vedere asupra probaţiunii în România.
Astfel, domnul GILES îşi începe alocuţiunea prin a prezenta probaţiunea şi
inconvenientele sistemului de detenţie actual din România.
Probaţiunea este cheia ce descoperă o nouă paradigmă pentru Justiţia din România. Ea
poate îndeplini rolul de agenţie centrală în obţinerea unor informaţii globale a procesului penal
şi a executării pedepselor.

Dintre inconveniente, domnul Graham GILES a menţionat :
•℘ Supraaglomerarea puşcăriilor
•℘ Şansele scăzute pentru reintegrarea celor ieşiţi din penitenţă
•℘ Costurile ridicate pentru "întrţinerea" unui deţinut (circa 1,3 milioane lei pentru un singur
deţinut!)
•℘ Mecanismul de protecţie a societăţii, a proprietăţii private, a siguranţei copiilor
În continuare, a prezenta, pe scurt, programul pilot şi rezultatele acestuia în Penitenciarul
Arad.
Acest Program-Pilot a fost finanţat de BRITISH KNOW - HOW - FOUND (BKHF) şi
Fundaţia SOROS şi a beneficiat de sprijinul Ministerului Justiţiei. Programul a fost iniţiat în
1997, a luat sfârşit anul acesta, iar domnul Graham GILES a cerut sprijinul Comisiei pentru ca
acesta să continuie pentru încă 3-5 ani. Pentru continuarea acestui program este nevoie de o
colaborare strânsă între Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Motivul pentru care domnul Giles s-a adresat acestei comisii este acela că dumnealui
consideră probaţiunea drept cheie a reformei în Justiţie, care este la rândulei o cheie a Integrării
Europene.Acest sistem se referă la individ şi protecţia lui, acesta fiind unul din principiile de
acţiune ale Uniunii Europene.
În condiţiile existente astazi în sistemul juridic din România pentru introducerea probaţiunii
este mai degrabă nevoie de un training al specialiştilor decât de o lege, iar acest training se poate
realiza în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.
Cu aceastea, domnul GILES şi-a încheiat prezentarea, mulţumind auditoriului.
Referitor la prezentarea domnului GILES, doamna preşedintă Mariana STOICA a venit cu
propunerea ca, la întrunirea comisiei de peste două săptămâni, să fie invitaţi la o continuare a
dezbaterii, rectorii şi decanii facultăţilor vizate (Sociologie, Psihologie, Asistenţă socială).
La această propunere, domnul senator Liviu MAIOR - PDSR- a fost de părere că nu
trebuie implicaţi rectorii, ci numai decanii, aceştia fiind cei care stabilesc planurile de
învăţământ.
Domnul deputat Gheorghe ŞERBAN - PNŢCD- a menţionat că acest program este
benefic şi pentru studenţii de la Psihologie socială, cărora le poate oferi posibilitatea de a-şi
folosi cunoştiinţele dobândite şi locuri de muncă, de care nu dispun în prezent.
Doamna preşedinte Mariana STOICA a considerat că trebuie eventual elaborată o
scrisoare către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru întâlnirea cu decanii.
Domnul senator Liviu MAIOR a replicat că este suficientă convocarea decanilor, dată fiid
existenţa autonomiei universitare.

Comisia a fost de acord cu o nouă discuţie pe temă peste două săptămâni.
Cu acestea, s- trecut la următorul punct al ordinei de zi. Doamna STOICA a dat cuvântul
doamnei Maria CRIVINEANU, Director în Departamentul pentru Integrare Europeană Guvernul României, pentru a prezenta exerciţiul de examinare analitică organizat de Biroul
TAIEX pentru România.
Doamna Maria CRIVINEANU a prezentat pe scurt activitatea departamentului în
organizarea acestei acţiuni, declanşată oficial la 27 aprilie 1998, la Bruxelles.
Screening-ul a început prin reuniunea dintre negociatorii români şi cei ai Comisiei
Europene, pe tema vehiculelor cu motor. La această reuniune, după o primă evaluare, delegaţia
României a fost apreciată ca fiind cea mai bine pregătită.
Acţiunea de examinare analitică se va desfăşura în două etape, prima între 27 aprilie şi
sfârşitul lunii iulie, etapă informativă şi cu caracter didactic care include explicarea de către
Comisia Europeană a AQ-lui. Vor avea loc 65 de reuniuni sectoriale pe temele:
•℘ Vehicole cu motor
•℘ Libera circulaţie a produselor
•℘ Legea societăţilor
•℘ Libera concurenţă
•℘ (Agricultura - amânată pentru toamnă)
Ţările participante au fost împărţite în două grupe:
•℘ 5+1 (Ungaria, Cehia, Polonia, Estonia, Slovacia + Cipru), grupă condusă de un task-force
•℘ 5 (România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Slovenia), grupă condusă de Direcţia Generală 1A DG1A.
A doua etapă se va desfăşura între sfârşitul lunii iulie şi sfârşitul anului 1998, când se vor
discuta chestiunile de compatibilitate, articol cu articol. Vor avea loc tot 65 de reuniuni.
Deoarece banii pentru deplasările la Bruxelles nu au fost daţi încă de către Comisia Europeană,
aceste deplasări au fost plătite de ministere.
Subiectul prezentat fiind încheiat, doamna preşedintă Mariana STOICA a propus o
analiza mai amplă a ceea ce se petrece la Bruxelles, peste două săptămâni, însă doamna
Crivineanu a precizat că ar fi mai bine ca această analiza să fie făcută de doamna DINCĂ
(Departamentul de Integrare Europeană - Guvern), care se va întoarce pe 13 mai a.c. de la
Bruxelles.

A urmat prezentarea celui de-al treilea punct al ordinei de zi, care cuprinde o informare
asupra activităţii desfăşurată de delegaţia Comisiei pentru Integrare Europeană la Parlamentul
European în 20 - 24 aprilie 1998, prezentare făcută de doamna preşedintă Mariana STOICA.
Delegaţia română a participat la şedinţa Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului
European, unde s-a discutat şi problema vizelor pentru cetăţenii români. În cursul discuţiilor s-a
conturat ideea că Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne din România nu au fost suficient
reformate şi nu a existat o reală transparenţă în legătură cu problema infracţionalităţii La
Parlamentul European România se bucură de o apreciere pozitivă, ceea ce nu este tocmai
suficient: este nevoie de a atrage atenţia Guvernului României în această direcţie. La următorul
Comitet Mixt din noiembrie se vor discuta următoarele aspecte:
1. Regimul proprietăţilor - doamna STOICA a atras atenţia că această chestiune nu este o
condiţie pentru integrare, poziţia PE fiind aceea că fiecare ţară trebuie să-şi rezolve această
problemă în funcţie de posibilităţi, în sensul că nimeni nu va da lecţii şi nu va discuta principiul
ci mijloacele de aplicare.
2. Intreprinderile mici şi mijlocii (IMM)
3. Dezvoltarea regională.
În continuare, doamna STOICA a precizat că se aşteaptă vizita doamnei Catherine DAY DG1A - şi vizita delegaţiei Comisiei pentru Afaceri Externe a Bundestag-ului, Germania, în data
de 11 mai 1998.
Următoarea şedinţă a comisiei va fi în data de 5 mai 1998 şi va fi condusă de domnul
deputat Mircea Mihai MUNTEANU - PNŢCD - , vicepreşedinte al comisiei.
Cu acestea, doamna preşedintă Mariana STOICA declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte,
Deputat Mariana STOICA

