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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/282/25.06.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din ziua 

de 18 iunie 2008 
         

 

 

         

 Miercuri, 18 iunie  2008 
 

 În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

 

 1. Dezbatere privind problemele persoanelor cu handicap cu scleroză multiplă – 

 egalitatea de şanse. 

 

 La lucrările Comisiei au fost invitaţi şi au participat reprezentanţi ai  :  

- Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap (A.N.P.H): doamna Roxana 

Badea - vicepreşedinte, domnul Gheorghe Păun - preşedintele Comisiei  

Superioare pentru Evaluarea Persoanelor cu Handicap, doamna Monica Stanciu 

- şef serviciu metodologie din A.N.P.H.; 

- Ministerului Sănătaţii Publice: domnul Szekély Ervin - secretar de stat, domnul 

profesor dr. Constantin Popa - medic neurolog; 

-    Inspecţiei Muncii: doamna Paula Chirilă - inspector de muncă; 

-  Societăţii de Scleroză multiplă din România(S.S.M.R) şi ai filialelor acesteia: 

 doamna Aurora Borşan - preşedinte, doamna Claudia Torje - director executiv. 
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 Şedinta a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi iar 

aceasta a fost aprobată în unanimitate. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a expus scopul întâlnirii şi a dat  cuvântul 

celor prezenţi. 

 Doamna Aurora Borşan, preşedinta S.S.M.R. a prezentat organizaţiile membre 

ale societăţii şi pe reprezentanţii acestora, prezenţi la lucrările Comisiei. De asemenea, 

a făcut o scurtă prezentare a aspectelor medicale şi sociale esenţiale ale acestei boli, a 

statisticilor naţionale şi europene privind bolnavii cu scleroză multiplă, precum şi a 

principalelor probleme  ale persoanelor care suferă de această boală. 

 Doamna Aurora Borşan a prezentat şi Moţiunea de rezoluţie pentru protecţie 

socială şi egalitate de şanse, document iniţiat de S.S.M.R, care are două componente  

cheie:  

- păstrarea locului de muncă de către persoanele care suferă de scleroză multiplă; 

- participarea la luarea deciziilor şi combaterea discriminării. 

 O alta problemă ridicată a fost aceea a asigurării facilităţii legale oferite de Legea 

nr.448 din 2007 privind privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, referitor la subvenţionarea dobânzii pentru mijloacele de transport 

achiziţionate de către persoanele cu handicap. Reprezentanţii S.S.M.R. au precizat că 

întâmpină probleme la primirea dovezii plăţii dobânzii din partea A.N.P.H., ceea ce le 

pune în pericol plata creditului. 

 Din partea A.N.P.H., atât doamna vicepreşedintă Roxana Badea, cât şi doamna  

Monica Stanciu au specificat faptul că banii pentru plata dobânzii sunt bani de la 

bugetul public, şi că, în prezent, deoarece există probleme în organizarea circuitului de 

plată,  se fac demersuri pentru perfecţionarea mecanismului de asigurare a plăţii 

dobânzii în termen. 

 Doamna Claudia Torje, director executiv al S.S.M.R. a prezentat dificultăţile 

întâmpinate de persoanele cu scleroză multiplă în asigurarea tratamentului necesar 

bolii, atrăgând atenţia asupra faptului că bugetul alocat este insuficient, neputând 

permite includerea în tratament a tuturor bolnavilor cu acest diagnostic. 

 Domnul  profesor doctor Constantin Popa, de la Ministerul Sănătăţii Publice a 

prezentat principalele repere medicale ale tratamentului sclerozei multiple, concluzia 

participanţilor fiind aceea că este important ca diagnosticarea bolii să fie facută din 
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stadii incipiente, pentru a se putea beneficia de tratament şi a nu se ajunge la un grad 

accentuat de handicap. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti şi-a manifestat interesul cu privire la 

principalele aspecte legate de discriminarea persoanelor cu scleroză multiplă. Astfel, au 

fost puse în discuţie următoarele aspecte: 

- insuficienţa serviciilor de reabilitare: 95% din persoanele cu acest handicap nu 

beneficiază de aceste servicii de tip centru de zi; 

- există un singur centru de zi pentru persoanele cu scleroză multiplă, finanţat din 

fonduri private; 

- există o separare între organizaţiile medicale şi cele nemedicale, care ar trebui 

să colaboreze; 

- există diferenţe între judeţe în stabilirea gradului de handicap. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti şi doamna vicepreşedintă Lia Ardelean au 

evidenţiat problemele persoanelor cu handicap în judeţe, şi în special ale celor cu 

scleroză multiplă, care se confruntă cu discriminare pe piaţa muncii, la angajare sau pe 

parcursul desfăşurării activităţii. 

 Reprezentanţii persoanelor cu scleroză multiplă au subliniat faptul că este greu 

de anticipat ce se va întâmpla cu acestea după diagnosticare şi au opinat că este 

necesară intervenţia autorităţilor pentru monitorizarea respectării legislaţiei, dat fiind că 

angajatorii preferă de cele mai multe ori să plătească amenda legală decât să angajeze 

persoane cu handicap.  

 Doamna Claudia Torje, director executiv S.S.M.R, a propus o modificare a 

Codului muncii, astfel încât o persoană căreia îi scade capacitatea de muncă din motive 

invalidante să poată fi reevaluată şi mutată pe alt post, şi de asemenea să se evalueze 

motivele pentru care o persoană cu handicap este concediată. 

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a subliniat faptul că există astfel de 

prevederi şi a solicitat Inspecţiei muncii să intervină prin acţiuni de control, fiind de fapt 

vorba de aplicarea Codului Muncii. 

 Reprezentanta  A.N.P.H., doamna vicepreşedintă Roxana Badea, a menţionat 

faptul că instituţia a derulat o campanie de sensibilizare în acest sens. 

 Reprezentanţii persoanelor cu scleroză multiplă au insistat, în finalul discuţiilor, 

asupra absenţei accesibilizărilor pentru persoanele cu handicap, cu atât mai mult cu cât 

nu toate instituţiile şi autorităţile publice au rampe adecvate, mecanisme de ridicare, 
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toalete accesibilizate, iar pentru aplicarea legislaţiei în această privinţă au solicitat 

sprijinul membrilor Comisiei. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti şi-a manifestat, atât în nume propriu cât şi 

ca reprezentant al Comisiei, disponibilitatea de a sprijini demersurile asociaţiilor acestor 

bolnavi şi le-a solicitat propuneri concrete, în vederea promovării de modificări 

legislative pentru ameliorarea situaţiei persoanelor cu handicap. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa inchisă. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputată Minodora Cliveti – 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe 

Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat 

Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 

domnul deputat  Dumitru Puzdrea, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi 

domnul deputat Dragoş Ujeniuc. 

 A absentat domnul deputat Tamás Sándor 

 

 

 

             PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
 

 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
                                             Intocmit:    
                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 

                     consilier parlamentar    

 

           Cristina Constantin 

           expert parlamentar                                          


