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Sinteza lucrărilor  şedinţei comune a 
Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare şi a 

Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 
private de libertate din data 02  aprilie 2014 

 
 

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:  
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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 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 fost prezenţi, la invitaţia expresă a doamnei  prof. univ. 

dr. Irina Zlătescu-Moroianu şi  membrii staff-lui din cele două 

subcomisii, respectiv doamna consilier dr. Marcela Monica Stoica 

şi domnul chestor şef de poliţie Mircea Lupu, consilier în cadrul 

Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării drepturilor 
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persoanelor private de libertate, precum şi alţi invitaţi: 

reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai mediului academic, 

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 

şi 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 - susţinut de medici, psihologi, etc., mulţi dintre 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 in domeniului persoanelor diagnosticate 

cu tulburări din spectrul autist, precum şi pregătirea cadrului 
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normativ  în acest scop, un cadru 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 situaţiei actuale a posibilităţilor de 

formare profesionalã a minorilor aflaţi în centrele de reeducare şi 

penitenciarele din România, precum şi a calităţii actului 

educaţional şi recuperator în aceste instituţii. Acest lucru serveşte 

la identificarea nevoilor reale de pregătire profesională a acestora 

şi la dezvoltarea activităţii de prevenire a delincvenţei juvenile din 
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România, care este încă caracterizată de o serie de deficienţe, 

blocaje instituţionale şi, mai ales, lipsă acută de resurse.  

 La finalul dezbaterilor, participanţii au  subliniat 

necesitatea implicării factorilor de decizie din România, în 

elaborarea de politici publice şi în asigurarea sustenabilităţii 

serviciilor.  
 

 
 
 
 
Deputat Tamara Dorina CIOFU           Deputat Ioan-Sorin ROMAN  
 
Preşedinta Subcomisiei                           Preşedintele   Subcomisiei                                   
pentru egalitate de tratament                  pentru  monitorizarea                                                 
nediscriminare                                          respectării drepturilor  
                                                    persoanelor  private de libertate 
 

 
 
 
 
 
Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA 
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