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Luni, 31 martie 2014 au avut loc lucrările Subcomisiei pentru 

egalitate de tratament şi nediscriminare - din cadrul Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - care au 

avut loc împreună cu Subcomisia pentru protecţia copilului din cadrul 

Comisiei pentru Comisiei pentru muncă şi protecţie socială: 

Lucrările şedinţei comune au avut pe ordinea de zi dezbaterea 

proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x nr. 

75/2014) al cărei iniţiator este doamna deputat Tamara Dorina Ciofu,  

preşedintă a Subcomisiei  pentru egalitate de tratament şi nediscriminare 



şi vicepreşedintă a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale. Printre iniţiatorii propunerii 

legislative menţionate sunt şi domnii deputaţi Claudiu-Andrei Tănăsescu 

Remus-Florinel Cernea, membri ai Comisiei pentru drepturile omului, 

precum şi domnul Dorel-Gheorghe Căprar - fost membru al Subcomisiei 

pentru egalitate de şanse şi tratament şi al Comisiei pentru drepturile 

omului. 

Din partea Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare au participat doamna deputat Tamara Dorina Ciofu şi 

domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu. De asemenea, au mai fost 

prezenţi o serie de reprezentanţi ai societăţii civile - care au luat parte şi 

la dezbaterile publice organizate înainte de depunerea la Camera 

Deputaţilor a acestei iniţiative legislative. 

Întrucât Comisia pentru muncă şi protecţie socială este sesizată în 

fond pentru raportul la PL-x nr. 75/2014, proiectul având avize 

favorabile de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru egalitate de şanse pentru bărbaţi şi femei, Comisia pentru sănătate 

şi familie şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, membrii 

celor 2 Subcomisii reunite au dorit ca dezbaterea să aprofundeze 

beneficiile sociale ale sus-menţionatei propuneri legislative.  

Printre motivele prezente în expunere, iniţiatorii au subliniat 

necesitatea realizării unui sistem public standardizat prin adoptarea unui 

proiect de lege care să permită construcţia unui model normativ de 

formare profesională în vederea constituirii reţelei publice de bone 

acreditate şi calificate - care să ofere servicii de îngrijire şi educare a 
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copiilor pe timpul zilei, completate de o reţea de monitorizare pentru 

asigurarea calităţii serviciilor asigurate de bone.  

Cele două subcomisii au solicitat aprobarea amânării raportului 

final pentru un termen - care urmează să fie stabilit de comun acord cu 

domnul deputat Florin Iordache, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

Pe data de 2 aprilie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind înființarea Fundației "Proiect 

Ferentari" ( PLx 238/2013). 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind 

azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind 

integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau 

un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PLx 132/2014). 

3. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative (PLx 

134/2014). 

4. Întâlnirea membrilor Comisiei cu dl Nils Muižnieks, 

Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

 3



Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 

Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea,  Mircea 

Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL 

   

Pentru proiectul de lege de la primul punct, având în vedere 

carenţele de fond pe care le-au sesizat în cuprinsul legii, membrii 

Comisiei pentru drepturile omului au hotărât amânarea soluţionării 

acestei iniţiative legislative pentru săptămâna viitoare, urmând ca la 

şedinţă să fie invitat să participe un reprezentant al Secretariatului 

General al Guvernului, care să încerce să lămurească aceste aspecte. 

Proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit un aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi. La dezbatere au participat, în calitate 

de invitaţi, dna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Afacerilor 

Interne, care a susţinut adoptarea proiectului de lege şi dl Adrian 

Bulgaru, cercetător la Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

În ceea ce priveşte propunerea legislativă de la punctul trei al 

ordinii de zi, aceasta a fost respinsă cu unanimitate de voturi, domnul 

deputat Remus-Florinel Cernea subliniind că este nevoie de o lege a 

partidelor mai suplă, care să creeze mai puţine blocaje. 

La întâlnirea de la punctul 4, a participat, ca invitat special, dna 

prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, director al Institului Român 

pentru Drepturile Omului,  
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Dl Nils  Muižnieks, a precizat, încă de la început, că întâlnirea 

este circumscrisă misiunii sale  de a vizita fiecare din cele 47 de state 

membre ale Consiliului Europei, în vederea identificării eventualelor 

imperfecţiuni din legislaţia acestora cu privire la respectarea drepturilor 

omului prevăzute în instrumentele de lucru ale Consiliului, un interes 

deosebit fiind acordat arhitecturii instituţiilor care au ca obiect protecţia 

acestor drepturi. 

Problemele examinate în cadrul întâlnirii au vizat drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, drepturile copiilor şi drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţii rome.  

Dl Nils Muižnieks şi-a manifestat interesul cu privire la stadiul în 

care se află implementarea Strategiei Naţionale privind Incluziunea 

Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi, ca instrument naţional al 

Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor 

cu  Dizabilităţi, precum şi a Strategiei Naţionale în domeniul promovării 

şi protecţiei drepturilor copilului. De asemenea, s-a interesat de 

posibilitatea scoaterii de sub interdicţie totală, prin prevederile Codului 

civil, a persoanelor cu dizabilităţi mentale, domnia sa considerând că 

dezinstituţionalizarea ar trebui să fie norma în acest domeniu. Alte două 

probleme importante care au suscitat interes au fost: situaţia minorilor 

instituţionalizaţi în centre de reeducare şi violenţa manifestată împotriva 

copiilor şi a femeilor.  

România, aşa cum a precizat dna prof. univ. dr. Irina Moroianu- 

Zlătescu, a făcut progrese în ceea ce priveşte drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. În acest sens, noul Cod Civil, intrat în vigoare în anul 2013, 
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prevede drepturi egale pentru persoanele cu dizabilităţi în ceea ce 

priveşte căsătoria şi în ceea ce priveşte dreptul de vot. O problemă care a 

rămas nerezolvată, însă, este cea a buletinelor de vot în alfabetul Braille, 

pentru persoanele nevăzătoare.  

Printre progresele menţionate oaspetelui străin se numără: 

elaborarea legislaţiei care să permită includerea copiilor cu dizabilităţi în 

sistemul învăţământului de masă, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi evaluarea copiilor cu 

autism, realizează începând de anul trecut, de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate. 

Membrii Comisiei - care au luat cuvântul - au evidenţiat că se 

urmăreşte modificarea cât mai dinamică a legislaţiei în domeniu, prin 

dialogul permanent între Comisia pentru drepturile omului, Institutul 

Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale - ca instituţie ce implementează Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu  

Dizabilităţi, având ca obiectiv scoaterea acestei problematici din sfera 

medicală şi includerea ei în sfera respectării drepturilor omului. 

În Parlament a fost elaborată o iniţiativă legislativă privind 

scutirea de taxe şi impozite a susţinătorilor copiilor cu dizabilităţi, pentru 

ca familia să poată să susţină financiar aceşti copii, precum şi a unei 

iniţiative legislative cu privire la limbajul mimico-gestual, astfel încât 

atât copiii, cât şi adulţii cu dizabilităţi din acest spectru să poată avea 

acces la informaţia audio-vizuală.  
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Comisia pentru drepturile omului este prezentă în spaţiul 

protecţiei drepturilor copilului şi al prevenirii şi combaterii violenţei 

împotriva femeilor prin activitatea susţinută a membrilor Subcomisiei 

pentru egalitate de tratament şi nediscriminare - a cărei preşedintă este 

dna deputat Tamara Dorina Ciofu.  

Activităţile Subcomisiei pe această problematică au avut în 

vedere: vizite la cele două centre de reeducare pentru minori, pentru 

identificarea nevoilor reale de pregătire profesională a celor aflaţi în 

aceste instituţii, având ca scop elaborarea unor programe reale de 

prevenire a delincvenţei juvenile; susţinerea eforturilor reprezentanţilor 

societăţii civile pentru conştientizarea necesităţii ratificării Convenţiei de 

la Istanbul privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 

şi a violenţei domestice, pentru a cărei ratificare Guvernul României 

face în prezent demersurile necesare, memorandumul fiind la Ministerul 

Afacerilor Externe pentru avizare; implicarea în eforturile de modificare 

a legislaţiei în domeniul adopţiei, inclusiv prin organizarea unor 

dezbateri, la care au fost invitaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Activităţile enunţate demonstrează că lucrurile nu s-au blocat la stadiul 

de proiect. 

Această întâlnire a evidenţiat faptul că problemele abordate nu 

sunt specifice României, ele putând fi întâlnite în toată Europa, dar ceea 

ce este foarte important - cum a subliniat dl deputat Nicolae Păun, 

preşedintele Comisiei - statul român conştientizează situaţia şi încearcă 

să realizeze un dialog cât mai eficient între Parlament, Guvern şi 
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societatea civilă, pentru găsirea soluţiilor optime pentru reformarea 

instituţiilor sale. 

 

 

Tot în data de 2 aprilie 2014, ora 15:00, au avut loc lucrările 

Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare şi ale 

Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate. Acestea s-au desfăşurat la sediul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului (I.R.D.O.), la invitaţia doamnei 

prof. univ. dr. Irina Zlătescu-Moroianu, directorul instituţiei. 

Tema centrală a dezbaterilor a fost „Drepturile Copilului în 

România şi marcarea Zilei Internaţionale a  Persoanelor cu 

Tulburări în Spectrul Autist”. Dezbaterea a avut în vedere 

următoarele documente:  

1. Elaborarea unei strategii naţionale care să răspundă nevoilor 

persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi instituirea 

unui cadru legal complex de sprijinire a acestui domeniu; 

2. Prezentarea „Analizei privind creşterea gradului de 

conştientizare a problemelor justiţiei juvenile în spaţiul public şi 

promovarea reformei legislative şi programelor de prevenire a 

delincvenţei juvenile în România”. 

Au participat la lucrări doamna deputată Tamara-Dorina Ciofu, 

preşedintă a Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare, domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu membru 
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al Subcomisiei şi domnul deputat Ioan-Sorin Roman, preşedintele 

Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate. De asemenea, la dezbateri a luat parte şi domnul 

deputat Dorel Gheorghe Căprar - în calitate de fost membru fondator 

al Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor 

persoanelor private de libertate. 

Au mai participat şi membrii staff-lui din cele două subcomisii, 

respectiv doamna consilier dr. Marcela Monica Stoica şi domnul 

Mircea Lupu - chestor şef de poliţie şi consilier în cadrul 

Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate, precum şi alţi invitaţi : reprezentanţi ai 

instituţiilor publice, specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai 

societăţii civile  

          Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat  Tamara 

Dorina Ciofu, preşedintă a Subcomisiei pentru egalitate de tratament 

şi nediscriminare, iar dezbaterile au avut ca moderator pe doamna 

prof. univ. dr. Irina Zlătescu-Moroianu. 

Referitor la marcarea Zilei internaţionale a Autismului, doamna 

deputat Tamara-Dorina Ciofu a prezentat modele de servicii pentru 

integrarea persoanelor cu T.S.A. (tulburări din spectrul autist), ce se 

aplică şi funcţionează cu succes în alte state - care ar putea servi ca 

punct de plecare pentru noi iniţiative legislative în acest domeniu.  

Dată fiind situaţia alarmantă a numărului mare de copii autişti, 

a mai fost prezentată o altă iniţiativă a doamnei deputat Tamara-

Dorina Ciofu : înfiinţarea şi promovarea unui curs de specialitate - 
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susţinut de medici, psihologi, etc. - cei înscrişi la curs fiind părinţi ai 

copiilor, precum şi cadre didactice care doresc să se specializeze în 

vederea integrării copiilor cu C.E.S. (Cerinţe Educative Speciale) în 

învăţământul de masă. 

Vorbitorii prezenţi la dezbateri au evidenţiat necesitatea creerii 

unor reglementări a domeniului persoanelor diagnosticate cu 

tulburări din spectrul autist, precum şi pregătirea cadrului normativîn 

acest scop, care să prevadă îndeplinirea următoarelor obiective:  

- crearea unui cadru instituţional cu personal instruit în 

domeniul persoanelor cu TSA,  

- dezvoltarea serviciilor de diagnosticare a persoanelor cu 

TSA,  

- asigurarea accesului la educaţie adaptată nevoilor copiilor şi 

tinerilor cu TSA, 

- asigurarea accesului la servicii de formare profesională şi 

acces pe piaţa muncii adaptate adulţilor cu TSA,  

- organizarea serviciilor de suport în vederea integrării 

sociale pentru persoanele diagnosticate cu TSA şi pentru 

familiile acestora,  

- creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu 

TSA.  

 
 Un alt aspect pus în discuţie de doamna deputată Tamara Ciofu, 

şi susţinut de membrii Subcomisiilor a fost cel privind realizarea 

unei evaluări a situației actuale a posibilitãților de formare 
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profesionalã a minorilor aflați în centrele de reeducare și 

penitenciarele din România, precum și a calitãții actului educațional 

și recuperator în aceste instituții. Acest lucru servește la identificarea 

nevoilor reale de pregãtire profesionalã a acestora și la dezvoltarea 

activității de prevenire a delincvenţei juvenile din România, care este 

încă caracterizată de o serie de deficienţe, blocaje instituţionale şi, 

mai ales, lipsă acută de resurse.  

  La finalul dezbaterilor, participanții au  subliniat necesitatea 

implicării  factorilor  de  decizie  din  România,  în  elaborarea  de 

politici publice şi în asigurarea sustenabilității serviciilor.  

 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei din 3 aprilie au fost înscrise 

două puncte: 

1.Scrisori şi petiţii.  

2. Diverse. 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 

Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea,  Mircea 

Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL 

La primul punct, a fost analizat memoriul Uniunii Ucrainenilor 

din România, prin care aceştia aduc la cunoştinţa opiniei publice 

mondiale situaţia din Ucraina şi solicită sprijinul Guvernului României 

 11



 12

să intervină pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a 

statului ucrainean, şi au hotărât ca acesta să fie înaintat Comisiei pentru 

politică externă a Camerei Deputaţilor. 

Celelalte petiţii - prin care au fost sesizate posibile încălcări ale 

drepturilor cetăţenilor - au fost analizate şi propuse spre a fi trimise 

instituţiilor competente. 

La următorul punct al ordinii de zi s-au discutat aspecte legate de 

probleme organizatorice ale comisiei. 

  

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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