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Cuvânt introductiv
În primele şase luni ale anului 2014, Tamara Dorina CIOFU a semnat 13 iniţiative
legislative, 13 declaraţii politice şi 10 interpelări şi întrebări adresate membrilor Guvernului.
Majoritatea activităţilor sale în Parlamentul României au vizat domeniul social, o atenţie
deosebită fiind acordată apărării drepturilor copilului. Printre cele mai importante propuneri
legislative ale social-democratei se numără înăsprirea legislaţiei anti-tutun, în acord cu
directivele europene şi scutirea de taxe şi impozite pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu
handicap grav sau accentuat.
De asemenea, a participat la Sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor pentru
ratificarea Acordurilor de Asociere între Uniunea Europeană şi Moldova, Ucraina şi Georgia
În prima sesiune parlamentară a anului 2014, deputatul botoşănean a continuat să
susţină propunerea legislativă privind exercitarea meseriei de bonă, ce a intrat în dezbatere
parlamentară în primul an al mandatului său. Legea bonelor urmează să fie supusă la votul
final în Camera Deputaţilor, după care va merge spre promulgare la preşedintele României.
Totodată s-au întărit cooperările cu instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor
omului şi alte domenii conexe cum ar fi Avocatul Poporului, IRDO, CNCD, ANP, instituţii de
învăţământ liceal şi universitar.
Activitatea Tamarei Dorina CIOFU în colegiul său parlamentar a urmat linia acţiunilor
sociale. Astfel, medicul botoşănean a reluat acţiunile de testare a glicemiei şi tensiunii
arteriale în municipiu şi consultaţiile gratuite din comuna Băluşeni. În cadrul proiectului
”Şcoala Altfel”, deputatul Tamara Dorina CIOFU a facilitat organizarea cursurilor de
pregătire judiciară în liceele botoşănene, cu sprijinul unor avocaţi de renume şi a sprijinit
lansarea proiectului ”Botoşani, model european de multiculturalism”, elaborat şi implementat
de Colegiul Naţional A.T. Laurian. La finalul anului şcolar, deputatul PSD a premiat încă o
dată cei mai buni elevi din liceele şi şcolile din municipiul Botoşani şi din comunele
Gorbăneşti, Răchiţi, Stăuceni şi Băluşeni.
Un alt aspect care a intrat în sfera preocupărilor şi atribuţiilor a fost cel care a vizat
dezvoltarea dialogului şi cooperării instituţionale în plan bilateral, european şi internaţional
în problematica complexă şi sensiblilă a drepturilor omului, copilului, femeilor şi ale unor
categorii minoritare şi/sau vulnerabile. În acest sens, s-au iniţiat colaborări cu instituţiile
europene, alte parlamente naţionale dar şi schimburi de experienţe de bună practică cu
organisme care activează în domenii specifice (UNICEF, APCE, ECRI, FRA, ODIHR, etc).
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Iniţiative legislative
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea
şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative
Propunere legislativă ce are în vedere reorganizarea Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale ca Departament specializare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, condus de un
secretar de stat, numit prin decizie a Primului-ministru.
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Propunerea legislativă creează posibilitatea finanţării altor cheltuieli de natura bunurilor şi
serviciilor, care nu face parte din finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat, care pot fi finanţate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din
economiile înregistrate din sumele alocate în temeiul legilor bugetare anuale.
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Propunerea legislativă reglementează sprijinirea elevilor cu tulburări de învăţare în
definirea şi realizarea proiectelor personale, sprijin pedagogic, paramedical, psihologic şi social,
monitorizarea şi evaluarea continuă a progresului fiecărui elev.
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională decizională în administraţia publică
Extinderea procedurilor privind transparenţa decizională la nivelul ambelor categorii de
autorităţi publice cu drept de iniţiativă legislativă şi acordarea posibilităţii membrilor societăţii
de a face, într-un mod transparent, propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legal din anumite
domenii de activitate.

5. Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către
furnizorii de energie către populaţie
Restabilirea echilibrului între furnizorul de energie şi consumator prin reintroducerea
contorului de energie în stare de bună funcţionare ca unic punct de referinţă pentru plata energiei
furnizate.
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6. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Acordarea posibilităţii de conversie a creditelor dintr-o monedă străină în lei, fără costuri
suplimentare, garanţii sau comisioane. Scopul măsurii este acela de a proteja consumatorii cu
credite de fluctuaţiile cursului de schimb valutar.

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
Redefinirea întreprinderii în funcţie de activitatea economică prestată şi nu de profitul
obţinut.

8. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi
Proiectul propune regândirea sistemului de protecţie a copilului cu dizabilităţi, orientată pe
dezvoltarea serviciilor specializate în vederea creşterii gradului de autonomie al copiilor cu
dizabilităţi, mai puţin pe ideea de asistare socială.

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc
Propunere legislativă privind exploatarea jocurilor de noroc doar în Cazinouri sau în
agenţiile aparţinând Companiei Naţionale Loteria Română.

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale
Reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de scutirea de
la plata impozitului pe o singură clădire şi pe un singur teren, precum şi de la plata taxei asupra
autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului.
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11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul
Muncii
Propunere legislativă privind mobilitatea personalului contractual pe piaţa de muncă, fie el
privat sau public prin reglementarea transferului în interes de serviciu şi transferului la cerere.

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă
Propunere legislativă privind stabilirea unui cadru juridic sancţionator de natură penală
pentru persoanele cu atribuţii în organizarea de comitelelor locale şi a celor care intervin în
situaţii de urgenţă.

13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea
şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Propunerea legislativă prevede interzicerea complet a fumatului în spaţiile autorităţilor şi
instituţiilor şi publice centrale şi locale, ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ, precum şi în
unităţile sanitare, de stat şi private.
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Declaraţii politice
1. Realităţile din mediul rural şi necesitatea intervenţiei legislative în domeniul
medico-social

 Adaptarea reţelei naţionale de unităţi de asistenţă medico-socială , în special în zonele rurale
cu populaţie îmbătrânită şi cu un număr mare de bolnavi cronici astfel încât bătrânii din să
aibă acces la o îngrijire minimă, din punct de vedere medical şi al igienei personale.
2. Necesitatea alinierii manualelor alternative la programa şcolară

 Nevoia de a demara un amplu studiu care să aducă în discuţie efectele introducerii manualelor
alternative şi modalitatea de a alinia programa şcolară la realitatea ce o găsim pe piaţa muncii.
3. Susţinerea învăţământului vocaţional printr-un plan de măsuri coerent

 Acordarea de subvenţii şi bonusuri fiscale pentru operatorii economici care organizează stagii
de pregătire practică în cadrul unităţilor de învăţământ cu filieră vocaţională, stagii deja
reglementate în Legea Educaţiei Naţionale, la articolul 32, alineatul 4, sub secţiunea destinată
învăţământului tehnologic şi vocaţional şi organizarea de module de învăţare vocaţională de
către operatori economici, în colaborare cu inspectoratele şcolare şi agenţiile de ocupare a
forţei de muncă la nivel judeţean.
4. Promovarea donării de sânge prin campanii de informare

 Creşterea gradului de conştientizare prin oferirea de informaţii pentru promovarea donării de
sânge la nivel naţional prin prezentarea de statistici în mass-media, după modelul ţărilor cu
mult mai mulţi donatori de sânge şi campanii de conştientizare în rândul populaţiei prin
intermediul medicilor de familie.
5. Ziua internaţională a Bolilor Rare şi necesitatea unui plan de măsuri pentru
specializarea medicilor în acest domeniu

 Programul Naţional de Boli Rare, lansat de Ministerul Sănătăţii, are ca scop protejarea şi
facilitarea accesului pacienţilor la tratament, efectele sale fiind deja vizibile. Mai mult,
intervenţia în bolile rare este înscrisă ca o prioritate în Cartea Albă a Comisiei Europene,
"Împreună pentru sănătate: O abordare strategică pentru UE 2008-2013", ce defineşte
strategia Uniunii în materie de sănătate.
6. Instituirea unor mecanisme care să promoveze participarea copiilor la luarea
deciziilor care le afectează viaţa
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 Parlamentul României are rolul principal în conturarea unor soluţii legislative pentru crearea
unui cadru prin care copiii să fie încurajaţi să îşi facă cunoscute opiniile, cu garanţia că aceste
opinii sunt luate în considerare şi se reflectă în deciziile majore care îi privesc. Una dintre
ideile concrete ce reiese din discuţiile cu factorii de decizie este cea a înfiinţării unui organism
special pe lângă instituţia Avocatului Poporului, specializat în apărarea drepturilor copilului.
7. Dreptul reprezentanţilor legali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi al
părinţilor copiilor cu handicap grav sau accentuat de a beneficia de facilităţi fiscale

 Acordarea reprezentanţilor legali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi părinţilor
copiilor cu handicap grav sau accentuat scutirile de la plata impozitului pe clădire şi teren,
precum şi de la plata taxei asupra autoturismelor.
8. Adaptarea legislaţiei pentru a permite participarea deplină şi efectivă în societate şi
în condiţii de egalitate a persoanelor cu dizabilităţi cu ceilalţi cetăţeni

 Crearea unui grup de lucru interministerial, cu participarea parlamentarilor şi a experţilor,
pentru a analiza legislaţia în domeniu şi implementarea acesteia pentru a găsi soluţii care să
readucă persoanele cu dizabilităţi în viaţa publică, să stimuleze implicarea acestora în
comunitate şi să acorde şanse egale tuturor.
9. Solicitările cetăţenilor privind acordarea dreptului la preempţiune

 Modalităţi suplimentare de a îmbunătăţi cadrul legislativ: dispunerea de norme privind
înştiinţarea vecinilor asupra vânzării de terenuri, reordonarea modului în care se acordă
dreptul la preempţiune.
10. 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătăţii

 Sistemul de sănătate este cel care întăreşte securitatea globală, aduce stabilitate şi creştere
economică şi, pe termen lung, este o sursă valoroasă de dezvoltare durabilă.
11. Combaterea traficului de persoane - o responsabilitate a tuturor structurilor
statului

 Colaborarea pe termen lung între Ministerul de Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale
pentru ajutorarea victimelor traficului de persoane.

12. Publicitatea la medicamente, un risc pentru populaţie

 Datoria legislativului de a cerceta măsura în care se pot impune reglementări în ceea ce
priveşte informarea sau protejarea populaţiei faţă de riscurile automedicaţiei.
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13. Introducerea evaluărilor periodice la grădiniţele private, de către Direcţia pentru
Protecţia Copilului

 Instituirea unor evaluări periodice ale personalului grădiniţelor de către specialişti din cadrul
Direcţiei pentru Protecţia Copilului.
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Interpelări şi întrebări ministere
1. Necesitatea evaluării reformei curriculare şi introducerea de manuale alternative:
Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Preluarea compartimentului de primiri urgenţe a secţiei de pediatrie a Spitalului
Judeţean Mavromati din mun.Botoşani: Ministerul Sănătăţii.
3. Acordarea de facilităţi fiscale pentru dotarea şi creşterea funcţionalităţii centrelor
de permanenţă care asigură continuitatea asistenţei medicale primare la nivelul
colectivităţilor locale: Ministerul Sănătăţii
4. Iniţierea procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale pentru localităţile Cişmea şi Răchiţi din com.Răchiţi, jud.Botoşani:
Ministerul Economiei
5. Corectarea modului în care se realizează finanţarea la liceele vocaţionale: Ministerul
Educaţiei Naţionale
6. Extinderea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă pentru persoanele cu
deficienţe de auz şi vorbire: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice
7. Modificarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan de către persoanele fizice şi de desfiinţare a
Autorităţii pentru Administrare şi Reglementarea Pieţei Funciare: Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
8. Impactul bugetar al transferării unor drepturi privind scutirea de taxe şi impozite
de la copiii cu handicap grav sau accentuat la reprezentanţii legali ai acestora:
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
9. Modificarea unor articole din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator: Ministerul Justiţiei
10. Situaţia HG pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor
naturale: Ministerul Economiei
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Întâlniri de lucru şi activităţi în teritoriu
Participare la Ziua dezrobirii romilor
 Participarea la celebrarea Zilei dezrobirii romilor, alături de lideri ai comunităţii rome şi elevi
din mai multe licee botoşănene.
Acţiuni de testare gratuită a glicemiei şi tensiunii arteriale pentru botoşăneni

 În zilele de 1 Martie, 8 Martie şi cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii au fost organizate
acţiuni de testare gratuită a glicemiei şi de măsurare a tensiunii arteriale pentru locuitorii din
municipiul Botoşani şi femeile ce din mai multe fabrici din muncipiu, martie 2014.
Susţinerea evenimentului de marcare a zilei internaţionale a autismului
 Susţinerea primului eveniment de marcare a zilei internaţionale a autismului, organizat pentru
prima dată în Botoşani, de către Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism.
Acordarea de ajutor umanitar pentru familiilor nevoiaşe
 Acordarea de ajutoare umanitare, constând în haine şi alimente pentru mai multe familii
nevoiaşe din Botoşani
Facilitarea cursurilor de pregătire judiciare licee şi şcoli
 Facilitarea cursurilor de pregătire judiciară în cadrul programului ”Școala Altfel”, în Liceul de
Artă, Colegiul Naţional A.T. Laurian din municipiul Botoşani şi Școala nr. 1 din Gorbăneşti.
Întâlnire de lucru pentru demararea de proiecte în comunitatea romă
 Întâlnire de lucru cu directori de instituţii de cultură şi unităţi şcolare din judeţul Botoşani,
consilieri parlamentari din Comisia pentru Drepturile Omului, experţi în accesarea fondurilor
europene, lideri ai comunităţii rome din Botoşani şi experţi din cadrul Agenţiei Naţionale a
Romilor pe tema proiectelor pentru integrarea romilor în comunitate, mai 2014.

Acţiuni de 1 iunie, Ziua Copilului
 Sprijinirea lansării proiectului ”Botoşani, model european de multiculturalism”, elaborat şi
implementat de Colegiul Naţional A.T. Laurian şi oferirea de cadouri copiilor care au
participat la serbarea organizată de Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism, în colaborare cu
Centrul de Asistenţă special pentru copii cu tulburări din spectrul autist, din cadrul Direcţiei
pentru Protecţia Copilului, la Centrul Sfântul Spiridon pentru copii cu handicap sever, iunie,
2014.
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Acţiune de premiere a celui mai bun elev din fiecare şcoală din colegiul electoral

 În urma recomandărilor primite de la conducerile şcolilor din municipiul Botoşani şi din
comunele Băluşeni, Gorbăneşti, Stăuceni şi Răchiţi, s-a acordat câte o diplomă de excelenţă
însoţită de premii în cărţi şi bani pentru cel mai bun elev din fiecare unitate de învăţământ, la
sfârşitul anului şcolar, iunie 2014.
Participare la conferinţa naţională ”Împreună suntem o voce”, Palatul Parlamentului

 Participare şi susţinerea unui discurs în deschiderea conferinţei naţionale ”Împreună suntem o
voce”, cu tema drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Conferinţa a fost organizată la Palatul
Parlamentului de Romanian Angel Appeal, Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru
Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist, martie 2014.


Participare la dezbaterile prilejuite de Ziua Mondială a Sănătăţii organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului (IRDO) cu tema „Drepturile Copilului în România” ”
IRDO, Bucureşti, 2 aprilie 2014
Împreună cu membrii Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare, a cărei
preşedintă este doamna deputat, s-a participat, la invitaţia doamnei prof. univ. dr. Irina ZlătescuMoroianu, directorul instituţiei. Concluziile finale ale dezbaterilor au evidenţiat necesitatea
creerii unor reglementări in domeniului persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist,
precum şi pregătirea cadrului normativ în acest scop

Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai şcolilor botoşănene şi experţi parlamentari şi experţi
în atragerea de fonduri europene

 Facilitarea şi participarea la întâlniri de lucru între conducerea colegiilor A.T. Laurian, Liceul
de Artă şi Liceul Sportiv din Botoşani cu experţi parlamentari şi specialişti în atragerea de
fonduri europene în vederea demarării de proiecte pentru elevii botoşăneni, martie, 2014.
Participarea la Conferinţa naţională organizată de Revista Politici de sănătate, sub egida
Equity in Health Institute, în parteneriat cu Comisia pentru Sănătate Publică si Comisia
pentru Drepturile omului, culte si minoritati din Senatul României în contextul Zilei
Internaţionale a Copilului
Conferinţa a vizat dezbaterea şi împărtăşirea de bune practici pentru elaborarea pe linia
comisiilor parlamentare a unui raport cu soluţii si propuneri de modificări legislative privind
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imbunatăţirea stării de sănatate a mamelor, copiilor si tinerilor si a accesului acestora la
informatii si ingrijiri de calitate.

Consultări cu reprezentanţii Asociaţiei părinţilor copiilor cu autism din Botoşani

 Consultări cu reprezentanţii Asociaţiei părinţilor copiilor cu autism din Botoşani cu privire la
modificarea legislaţiei în vigoare pentru ca reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap grav
sau accentuat să beneficieze de scutiri de taxe şi impozite.

 Consultaţii în regim de voluntariat pentru copii din centrul de servicii sociale deschis în
comuna Băluşeni
 Oferirea de consultaţii în regim de voluntariat pentru copii din centrul de servicii sociale
deschis la Băluşeni şi asigurarea din fondurile proprii dotarea cu echipamente medicale,
respectiv trusă de urgenţă, materiale dezinfectante, lenjerie şi alte lucruri necesare
funcţionării punctului sanitar din comună.
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Activitate pe linia relaţiilor internaţionale
Întâlnire cu comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks
 Participarea şi susţinerea unei alocuţiuni în cadrul întâlnirii cu comisarul pentru
drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks la sediul Comisiei pentru
Drepturile Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale. Problemele
examinate în cadrul întâlnirii au vizat drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
drepturile copiilor şi drepturile persoanelor aparţinând minorităţii naţionale, martie
2014.
Întâlnire cu Maros Sefcovic, vicepreşedinte la Comisiei Europene, comisar pentru relaţii
interinstituţionale, 9-10 februarie 2014
 Participare şi dezbatere privind marcarea a 7 ani de la semnarea Tratatului de
reformă al Uniunii Europene, la Lisabona, şi a 5 ani de la ratificarea lui prin care sa consacrat democraţia participativă şi s-au prevăzut măsuri pentru consolidarea
principiului subsidiarităţii.
Vizita în România a doamnei Meeri Wasberg, membru supleant al Comisiei pentru Afaceri
Europene şi al Comisiei pentru Probleme Sociale din Parlamentul Regatului Suediei, 1013 februarie 2014
 Participarea la întâlnire şi iniţierea unui dialog pentru o cooperare bilaterală, la
nivel parlamentar în vederea identificării de soluţii pentru integrarea socială a
cetăţenilor români care cerşesc în Suedia. De asemenea, partea română pledează
pentru evitarea derapajelor şi intervenţiilor publice cu tentă xenofobă şi
discriminatorie la adresa persoanelor dezavantajate, inclusiv romi.
 În timpul dejunului de lucru oferit în cinstea vizitei oficiale a doamnei Meeri
Wasberg, la Comisia pentru Drepturile Omului, doamna vicepreşedintă Tamara
Dorina Ciofu a dăruit o carte de poezii ale poetului Mihai Eminescu, traduse în
limba romanes de către profesori ai comunităţii rome din colegiul botoşănean pe
care îl reprezintă în Camera Deputaţilor.

Participare la conferinţa internaţională organizată de Comisia pentru Drepturile Omului
 Participare şi susţinerea unui discurs la conferinţa cu tema ”Transpunerea angajamentelor
internaţionale privind drepturile omului în realităţile naţionale: contribuţia parlamentelor
la activitatea Consiliului Drepturilor Omului al Naţiunilor Unite” , în cadrul secţiunii ”
Rolul parlamentelor în protejarea drepturilor omului la nivel naţional: înfiinţare comisii
speciale în scopul eficientizării, promovării şi respectării drepturilor omului, rolul
comisiilor parlamentare pentru drepturile omului”. Conferinţa a fost organizată de
Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale.
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Participare, în cadrul delegaţiei Comisiei Drepturilor Omului, la o conferinţă la Bruxelles,
Belgia, în perioada 27-29 martie 2014
 Discuţii cu oficiali ai Comisiei Europene şi elaborarea unor propuneri privind
aplicarea efectivă a principiului subsidiarităţii, relaţiile şi mecanismele de cooperare
dintre instituţiile Uniunii Europene şi parlamentele naţionale în general, şi dintre
Parlamentul European şi Parlamentul României, în special, sunt fundamentale în
promovarea şi consolidarea democraţiei participative. Întâlnire cu reprezentanţii
Comisiei Europene pentru dezbateri privind cooperarea între România şi UE, în
mandatul 2014-2019, în domeniul Politicii Agricole Comune.
Efectuarea unei vizite oficiale de lucru în Republica Cipru, în fruntea unei delegaţii a
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale de la
Camera Deputaţilor
 O delegaţie a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale de la Camera Deputaţilor , condusă de doamna deputat Tamara Dorina
Ciofu,
vicepreşedintă, a efectuat o vizită oficială de lucru la Camera
Reprezentanţilor din Republica Cipru în perioada 23-25 iunie 2014, unde au avut loc
întâlniri cu oficiali ciprioţi din structurile parlamentare şi guvernamentaleîn scopul
întăriririi relaţiilor parlamentare bilaterale şi cooperarea la nivel bilateral între
comisiile pentru drepturile omului.
Participare în cadrul delegaţiei Comisiei Drepurilor Omului la Seminarul cu tema: „Cum
pot statele membre ale UE să combată, în mod eficient, criminalitatea motivată de ură?
Îmbunătăţirea raportării şi înregistrării evenimentelor”, în colaborare cu Centrul
Internaţional pentru Dreptul Economic European (CIEEL), în perioada 28-29 aprilie 2014, a
avut loc la Thessaloniki, Grecia
 Scopul acestei dezbateri a fost analiza raportării şi înregistrării crimelor motivate de
ură şi propunerea un schimb de bune practici care pot fi implementate de către
instituţiile UE şi de către statele membre
Participare la lansarea Raportului special al instituţiei Avocatului Poporului, realizat cu
sprijinul UNICEF România, privind ”Respectarea drepturilor copiilor privaţi de libertate
în România” şi a semnării Memorandum-ului de înţelegere pentru perioada 2014-2017
dintre Avocatul Poporului şi UNICEF România (3 iulie 2014, Palatul Parlamentului,
România)
 Susţinere unui discurs privind nevoia reformării sistemului de detenţie pentru minori
şi necesitatea de a întâri, prin mijloace instituţionale, drepturile copiilor privaţi de
libertate.
*******

15

