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Ieri, 6 octombrie 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi 
următoarele puncte: 
1. Întâlnire cu domnul secretar de stat Silviu George Didilescu - 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
2. Proiectul de lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către 
persoanele juridice străine. 

3. Analiză scrisori şi petiţii. 
4. Dezbaterea raportului de activitate al comisiei pentru sesiunea februarie-
iunie 2005. 
5. Diverse. 

La şedinţă au participat un număr de 11 deputaţi, fiind absenţi următorii : din 
Grupul parlamentar al Partidului Democrat – dl deputat Gheorghe Albu, din 
Grupul parlamentar al PNL - domnul deputat Constantin Anton Călin Popescu 
Tăriceanu – prim-ministru.La primul punct al ordinii de zi, preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, dl secretar de stat 
Didilescu a prezentat o scurtă informare asupra activităţii instituţiei pe care o 
conduce şi problemelor cu care se confruntă centrele de recuperare şi reabilitare 
neuropsihică, aflate sub coordonarea autorităţii. În acest context, domnia-sa a 
prezentat poziţia instituţiei A.N.P.H.  privind semnalele din presă în legătură cu 
situaţia Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică de la Gura Ocniţei, 
din judeţul Dâmboviţa, şi din Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde au apărut - se 
pare - situaţii grave, determinate de subfinanţarea acestora de către autorităţile 
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locale, în umra aplicării Legii nr.343 din 12 iulie 2004, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.  

Membrii Comisiei au stabilit un program de măsuri vizând controlul 
parlamentar - conform Constituţiei - asupra Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, iar unii deputaţi au sugerat îmbunătăţirea şi clarificarea 
cadrului legislativ, în urma vizitelor de documentare ce urmează a avea loc în 
centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică. 

Proiectul de Lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit aviz favorabil - în 
forma adoptată de Senat - cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, au fost prezentate de către stafful Comisiei 
câteva dintre cele mai importante petiţii primite la Comisie, membrii Comisei 
indicând modalitatea de soluţionare optimă a acestora. 

În ceea ce priveşte Raportul de activitate al Comisiei, membrii Comisiei au 
stabilit ca acesta să fie îmbunătăţit cu propunerile şi observaţiile deputaţilor, 
urmând ca să fie discutat într-o şedinţă ulterioară. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost informaţi de dl 
deputat Păun că dna deputat Monica-Mihaela Ştirbu, din grupul parlamentar al 
PNL, va participa la lucrările Comisiei în locul dlui deputat Mihai Alexandru 
Voicu. 
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