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Subcomisia pentru monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor private de 
libertate s-a constituit în şedinţa Comisiei din 5 martie 2013, potrivit prevederilor art.46 
litera e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Biroul Permanent a luat act în 
urma informării de către Comisia  pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale în şedinţa din 11 martie 2013 (BP 316/08.03.2013). 
Scop: monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor private de libertate 
Obiective: cunoaşterea, monitorizarea şi apărarea drepturilor persoanelor private de 
libertate şi consolidarea dialogului instituţional. 
Modalităţi de realizare a obiectivelor: cooperare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor (ANP), Avocatul Poporului, intreprinderea de activităţi cu caracter 
proactiv (vizite în locurile de detenţie, centre pentru reeducarea minorilor, comisii de 
anchetă, audieri ale persoanelor private de libertate fie la sesizarea acestora fie ca urmare 
a autosesizării membrilor Comisiei pentru Drepturile Omului, etc), dezbateri publice cu 
actorii instituţionali şi non-instituţionali implicaţi. Concomitent, se va demara şi procesul 
de colaborare cu structuri similare din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale 
guvernamentale şi nonguvernamentale care activează în acest domeniu. 
Argument: scrisorile şi petiţiile adresate Comisiei pentru Drepturile Omului în ultimele 
legislaturi au semnalat o serie de abuzuri şi încălcări ale drepturilor persoanelor private 
de libertate, şi o serie de comisii de anchetă alcătuite în cadrul Comisiei, precum şi 
audierile care au avut loc au susţinut aceste aspecte. Prin prin rapoartele anuale pe care le 
trimite Comisiei, ANP furnizează o radiografie a sistemului penitenciarelor şi a 
funcţionării acestuia, stabilindu-se astfel un mecanism bidirecţional de comunicare şi 
cooperare. 



De asemenea, Avocatul Poporului a iniţiat un Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi  funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului ca urmare a necesităţii îndeplinirii de către România a obligaţiilor asumate prin 
Legea nr. 109/2009 pentru ratificarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 
decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984. 
România a aderat la această convenţie prin Legea nr. 19/1990, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 112/10 oct. 1990. Prin Legea 109/2009, conform art. 24 
paragraful 1 din Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, România declară că amână cu 3 ani 
punerea în aplicare a obligaţiilor referitoare la mecanismele naţionale de prevenire a 
torturii în locurile de detenţie. 
Prin acest proiect de lege se doreşte înfiinţarea, în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, a 
unui Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie, în scopul 
consolidării protecţiei persoanelor private de libertate, prin efectuarea unor vizite 
sistematice, planificate sau inopinate, în locurile de detenţie. Mecanismul Naţional de 
Prevenire a Torturii va fi coordonat de un nou adjunct al Avocatului Poporului specializat 
în domeniul prevenirii torturii în locurile de detenţie.  
Finalitate: îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul drepturilor omului, elaborarea de 
iniţiative legislative care să să aibă ca obiectiv problematica concretă a drepturilor 
persoanelor private de libertate. 
Structură:  subcomisie în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, subordonată 
Preşedintelui Comisiei, care va avea un Preşedinte şi 3 membri. 
În şedinţa de constituire, în urma exprimării opţiunilor de către membrii Comisiei, 
Subcomisia pentru monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor private de 
libertate va avea următoarea structură: 

- Dîrzu Ioan, preşedinte 
- Ciofu Tamara Dorina, membră 
- Căprar Dorel Gheorghe, membru 
- Lubanovici Mircea, membru. 

 
Subcomisia este deschisă şi altor membrii ai Comisiei care vor dori să contribuie la 
îndeplinirea scopului şi obiectivelor  ei. 
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