
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
 
 

ORDINEA DE ZI 
a şedinţei comisiei din data de 11 iunie 2013 

 
Nr. 
crt. 

Ordinea de zi Observaţii 

1.  Cunoaştearea reprezentanţilor ce administrează locuri de 
detenţie şi de arest preventiv. 

2. Analiza respectării drepturilor omului în locurile de 
detenţie şi de arest preventiv. 

3. Analiza cauzelor depunerii unui număr mare de petiţii 
referitoare la comiterea de abuzuri şi alte încălcări ale 
drepturilor omului în locurile de detenţie şi de arest 
preventiv. 

Şedinţa Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor 
persoanelor private de libertate va avea loc marţi, 11 iunie a.c., ora 14,30, 
sala comisiei (corp B4, corp 1M, sala 14). 

Invitaţi: 
- prof.Anastasiu CRIŞU, Avocatul Poporului; 
- comisar Gabriel ILIE, director general adjunct; 
- comisar Pompiliu Marian DIMA, director Direcţia Economico-Administrativă; 
- comisar şef Cornel MARIN, şef Serviciui Regim Penitenciar din cadrul 
Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar; 
- chestor şef de poliţie Petre TOBĂ, Inspector General al Inspectoratului 
General al Poliţiei Române. 

1. Prezentarea situaţiei privind copiii abandonaţi şi 
instituţionalizaţi în România, cooperarea europeană şi 
internaţională în domeniul adopţiilor. 

2. Analiza unor iniţiative legislative în domeniul adopţiei, 
aflate în procedură parlamentară. 

3. Stadiul Parteneriatului dintre Camera Deputaţilor şi 
UNICEF. Evaluări şi propuneri. 

Şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare va avea 
loc marţi, 11 iunie a.c., ora 15,00, sala comisiei (corp B4, corp 1M, sala 14). 

Invitaţi: 
- senator Sebastian GRAPĂ, iniţiatorul proiectului de Lege privind adopţia în 
România (înregistrat la Senat cu nr. B319/27.05.2013); 
- dl Ionel OPREA, adjunctul Avocatului Poporului; 
- dl Codrin SCUTARU, scretar de stat Ministerul Muncii;  
- dl Bogdan Adrian PANAIT, Preşedinte al Oficiului Român pentru Adopţii; 
- dna Nicoleta CURELARU, Oficiul Român pentru Adopţii; 
- dna Ramona POPA, Oficiul Român pentru Adopţii; 
- dl.Ciprian BUHUŞI, Oficiul Român pentru Adopţii; 
- dna Azota POPESCU, Preşedinta Asociaţiei Catharsis Braşov. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat 
Nicolae Păun 
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