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Către domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, Ministrul Sănătăţii,  

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti 

CC: Doamnei Violeta Alexandru - Ministrul delegat pentru Consultare Publică și Dialog 

Social 

Stimate domnule ministru, 

Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburarări în Spectrul Autist 

(FEDRA) este o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este a de a determina creşterea 

gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului preeminenţei 

legii.  

În calitate de asociaţie legal constituită şi în temeiul Art. 6 alin. 7 din Legea 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă adresăm prezenta cerere pentru a 

solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări 

de sănătate mintală asociate 

Reamintim că, potrivit art.6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003, organizarea unei întâlniri în care să 

se dezbată public proiectul de lege este obligatorie dacă acest lucru a fost cerut în scris de 

către o asociaţie legal constituită.  

Proiectul a fost afişat în vederea dezbaterii publice pe pagina de internet a instituţiei pe care o 

conduceţi la data de 14.03.2016 termenul stabilit pentru primirea de comentarii şi propuneri 

fiind de 10 zile.  

Având în vedere deosebitul impact pe care prevederile proiectului îl pot avea asupra 

Copiilor cu dizabilităţi, în special asupra copiilor şi tinerilor cu TSA, FEDRA vă mai solicită 

şi prelungirea termenului pentru primirea de comentarii şi propuneri precum şi să 

respectaţi prevederile Art. 6 alin. 2 care stipulează că anunţul referitor la elaborarea unui 

proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de 

supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.  

Vă rugăm să ne comunicaţi data şi locul unde urmează să fie organizată dezbaterea publică la 

adresa office@autismfedra.ro. 

 

Carmen GHERCĂ 

 

Președinte FEDRA 

contact@autismfedra.ro  
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Organizațiile membre FEDRA sunt: ANCAAR Argeș, ANCAAR Craiova, ANCAAR Iaşi,  

Asociația “Centrul de psihologie Delta Dunării”, Asociația “Dincolo de Tăcere” Galați, 

Asociația AUTISM Baia Mare, Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani, 

Asociația “O Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA” Brașov, Asociația de Sprijin 

pentru Părinți și Copii cu Autism Galați, Asociația SOS Autism Bihor, AUTISM 

ROMÂNIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism, Asociația Autism Transilvania, Centrul 

de Resurse şi Referinţă în Autism "Micul Prinţ" Bistriţa, Asociația “Copiii de Cristal”  

Brașov, Asociația “Învingem Autismul” București, Asociaţia Puzzle Bucureşti, Organizația 

Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Fundația Romanian Angel Appeal București și 

Fundația Univers Plus Piatra Neamţ.  

 

 

 

 

 


