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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.   
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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 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. Şedinţa a fost condusă de doamna 

deputat Tamara-Dorina Ciofu, Vicepreşedintă a comisiei. 

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. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra iniţiativei legislative de la 

primul punct al ordinii de zi, reprezentanta Guvernului a subliniat că 

Ministerul Sănătăţii nu o susţine, neexistând în expunerea de motive a 

acesteia măcar o enumerare a statelor membre UE în care să existe 

comisii de malpraxis – aşa cum propune iniţiativa aflată în discuţie, în 

plus, domnia sa a mai evidenţiat că - dacă s-ar adopta această 

propunere legilsativă, ce instituie comisiile de malpraxis - accesul la 

justiţie al justiţiabililor - care reclamă cazuri de malplraxis ale 

sistemului medical din România - ar fi îngreuiat nejustificat, ceea ce 

ar contraveni Constituţiei. 
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În finalul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la 

punctul 1, aceasta a fost avizată negativ de membrii Comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege de la punctul 2 a suscitat controverse între 

membrii Comisiei aparţinând PSD, pe de o parte, şi domnii deputaţi 

Mircea Lubanovici şi Remus Cernea, în calitate de co-iniţiatori ai 

propunerii legislative, pe de altă parte. Astfel, dl deputat Cernea a 

scos în evidenţă faptul că numărul românilor din Diaspora care 

votează la alegerile parlamentare este, de regulă, de circa 400.000, dar 

reprezentarea pe mandate se face pentru toţi românii. Mai mult, 

exprimându-se pentru avizarea iniţiativei legislative de la punctul 2, 

dl deputat Cernea subliniat că statul român acordă, în ultima vreme, 

mai multă atenţie românilor din afara graniţelor ţării şi că ar fi 

binevenită acordarea câtorva mandate în plus, aşa cum propune 

iniţiativa în discuţie, întrucât nu ar influenţa determinant formarea 

majorităţii parlamentare. 

Tot în sprijinul avizării s-a pronunţat şi dl deputat Mircea 

Lubanovici - care a afirmat că este bine ca România să continue 

politica măsurilor pozitive la adresa cetăţenilor români din Diaspora, 

inclusiv prin acordarea câtorva mandate parlamentare în plus faţă de 

situaţia existentă, în condiţiile în care numărul real al românilor din 

afara graniţelor ţării-mamă s-ar ridica la 6 milioane de persoane. 

În acest context, dânsul a relevat cazul colegiului domniei 

sale - care este foarte mare, acoperind SUA, Canada  şi Australia şi 

Noua Zeelandă - întinderea acestuia împiedicând un contact mai des 
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cu alegătorii din aceste zone şi, prin urmare, o reprezentare adecvată a 

românilor aflaţi în aceste ţări în Parlamentul României.  

La întrebarea dnei deputate Tamara Ciofu, cu câţi 

parlamentari ar trebui suplimentat numărul mandatelor pentru 

reprezentarea Diasporei, dl deputat Lubanovici a replicat că ar fi un 

progres dacă s-ar dubla, practic, numărul de parlamentari pentru 

Diaspora la 8 deputaţi şi 4 senatori, faţă de situaţia actuală. 

Dna deputată Tamara Ciofu a ridicat problema ca - o parte 

din taxele plătite de cetăţenii români din Diaspora în ţările în care sunt 

rezidenţi - să fie redirecţionată spre statul român pentru ajutorarea 

copiilor părinţilor plecaţi în străinătate, copii care au o situaţie 

dificilă, din punct de vedere al respectării drepturilor lor. Domnia a 

invocat - spre comparaţie - o lege din Belgia potrivit căreia părinţii, de 

această dată, au dreptul să fie sprijiniţi de descendenţii lor aflaţi în alte 

state cu o sumă care nu este impozitată de statul belgian. 

În replică, dl deputat Mircea Lubanovici a arătat că a se 

constitui o taxă specifică în sensul arătat pentru fiecare cetăţean aflat 

la muncă în străinătate nu ar fi corect juridic, mai ales în condiţiile în 

care şi aşa românii aceştia trimit în ţară sume mari de valută, cu rol în 

echilibrarea balanţei de plăţi externe a României, sumă care în 2008 

se ridica la circa 8 miliarde de euro! Însă domnia sa vede o soluţie 

pentru copiii familiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate prin 

conlucrarea între statul român şi ONG-urile cu acest specific, fie ele 

din România ori din afara graniţelor ţării. 

Dna deputată Ciofu şi dl deputat Roman au evidenţiat că 

iniţiativa în dezbatere nu este susţinută cu argumentele statisticii, în 

sensul că nu se cunoaşte nici măcar cu aproximaţie acceptabilă 
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numărul cetăţenilor români din afara graniţelor României. La această 

critică, dl deputat Remus Cernea a insistat asupra faptului că, de fapt, 

dincolo de statistici, avizarea proiectului de lege ar însemna o soluţie 

politică adoptată de Parlament pentru recunoaşterea rolului crescând 

al Diasporei în politica românească. 

Fiind supusă la vot, iniţiativa legislativă 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, membrii 

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 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, în prezent, asistenţă medicală şi resurse 

financiare de sprijin persoanelor cu tulburări din spectrul autist. 

La dezbaterile Subcomisiei au participat mai mulţi 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale: din partea 
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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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