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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 8 martie 2016 

 

Pe data de 8 martie a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale având pe ordinea de zi următoarele iniţiative 

legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 51/2016). 

2. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 

iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente (PLx 52/2016). 

3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire 

a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 

combaterea terorismului - COM(2015)625.   

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 9 deputaţi din 

numărul total de 11 membri. Astfel, au fost prezenţi 

următorii deputaţi: Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, 

Ioan Viorel Teodorescu, Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin 
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Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Remus Cernea şi Elena Gabriela Udrea. Au fost absenţi: dl 

deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor naţionale, dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - 

din Grupul parlamentar al PNL.  

La dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi a 

participat dna Teodor Corina - coordonator în Relaţia cu 

Parlamentul de la Ministerul Sănătăţii, iar la dezbaterea 

punctului 3 al ordinii de zi au participat dl Tiberiu Trifan - 

Secretar de stat la MAI, însoţit de dna Cristina Vasilache - 

director în cadrul aceluiaşi minister. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată 

de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 2 a primit aviz 

negativ cu majoritate de voturi. 

În urma audierii reprezentanţilor Guvernului şi a 

opiniilor exprimate de o parte dintre membrii Comisiei în 

susţinerea Propunerii de Directivă a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 

privind combaterea terorismului, membri Comisiei, au decis 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 

  În continuarea lucrărilor Comisiei, s-au desfăşurat 

lucrările Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare, în care deputaţii au discutat - împreună cu 

vicepreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dl 

Alin Costache - despre soluţiile pe care le-ar putea găsi 
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Guvernul, prin adoptarea unui proiect îmbunătăţit de al 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2016 - 2017 pentru persoanele cu 

tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

asociate, precum şi modul în care statul acordă asistenţă 

medicală şi resurse financiare de sprijin subsecvente 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist. 

La dezbaterile Subcomisiei au participat mai mulţi 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale: din 

partea Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism 

din România – dna preşedintă Georgeta Crişu, însoţită de dna 

Andreea Ognean, precum şi dna Ionica Tarău preşedinta 

Asociaţiei “Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă 

în Limbaj Mimico-Gestual” şi a Asociaţiei “1 Iunie 2001”. 

 

   VICEPREŞEDINTĂ, 

 

  Deputată 

 

                                    Tamara-Dorina Ciofu 

 

Întocmit: cons.Laurenţiu Gheorghiu 
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