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Ieri, 22 martie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut  

următoarea ordine de zi :  

1. Scrisori şi petiţii. 

2. Studiu asupra raportului întocmit de dl deputat Petru Tărniceru, 

în urma deplasării la Penitenciarul Iaşi. 

3. Diverse. 

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din 

numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion 

Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian 

Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian 
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Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus şi Petru Tărniceru. Au fost absenţi : 

dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD, dl deputat 

Kovacs Attila - din Grupul parlamentar al UDMR, dl deputat Călin 

Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al 

PNL, precum şi dl deputat Dumitru Becşenescu - fără apartenenţă la 

un grup parlamentar. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

La punctul 1 al ordinii de zi, deputaţilor le-au fost prezentate, de 

către stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor care s-

au adresat Comisiei, membrii Comisiei recomandând soluţionarea 

acestora potrivit legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare.  

La punctul 2 al ordinii de zi, dl deputat Petru Tărniceru a 

prezentat situaţia respectării drepturilor omului în Penitenciarul cu 

Regim de Maximă Siguranţă Iaşi, propunând o serie de măsuri pentru 

remedierea lipsurilor constatate, inclusiv audierea la Comisie a dlui 

Alexandru Şerban, directorul general al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor. 

La punctul 3 al ordinii de zi, dl Nicolae Păun, preşedintele 

Comisiei, a prezentat deputaţilor invitaţia adresată Comisiei de 

Bundestag - Parlamentul german, pentru o conferinţă pe tema 

drepturilor omului, unde urmează să se discute constituirea unei reţele 
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parlamentare care să elaboreze o strategie pentru îmbunătăţirea 

situaţiei drepturilor omului din cadrul Uniunii Europene. 

 

 

PREŞEDINTE 
     
                deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Laurenţiu V. Gheorghiu 
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