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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative
pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor
prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, trimisă
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate și
familie, în procedură de urgență, cu adresa nr. Plx 420/2020 din 7 iulie
2020, pentru dezbatere și examinare pe fond.

PREŞEDINTE,
Adrian SOLOMON

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr.Florin BUICU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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Comisia pentru sănătate şi
familie
Nr. 4c-10/279
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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.8/2016
privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind
drepturile persoanelor cu dizabilități

În temeiul art.94 şi 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia
pentru
sănătate
și
familie
au
fost
sesizate,
prin
adresa
nr. Plx 420/2020 din 7 iulie 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de
urgenţă, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind
înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile
persoanelor cu dizabilități.
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.679/10.07.2020)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5888/16.07.2020)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/401/09.07.2020)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.4c-20/395/13.07.2020).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
Legii nr.8/2016, astfel încât avizarea propunerilor de candidaţi pentru
funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Consiliului de monitorizare să fie
făcută cu avizul comun al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de
şanse, culte şi minorităţi a Senatului, Comisiei pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei pentru egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor.
De asemenea, se propune detalierea procedurii privind depunerea,
evaluarea și publicarea propunerilor de candidaturi, respectiv contestarea
acestora.
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților,
republicat, Comisiile au dezbătut inițiativa legislativă în ședințe separate.
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut
inițiativa legislativă în şedinţa online din data de 25 august 2020 şi au
hotărât, cu unanimitate de voturi , aprobarea propunerii legislative cu
amendamente.
La lucrările comisiei au participat toți cei 24 de membri ai comisiei.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak,
secretar de stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut inițiativa
legislativă în şedinţa online din 2 septembrie 2020 şi au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea propunerii legislative cu
amendamente.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputați din totalul
de 19 membri ai comisiei.
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit
prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului
Camerei
Deputaţilor
adoptarea
propunerii
legislative
cu
amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din
prezentul raport comun.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr.Florin Buicu

SECRETAR,
Vass Levente

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
Consultant parlamentar Cristina Turcu
Consilier parlamentar Cristina Bologan
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text
propunere legislativă
Titlul legii

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare

Nemodificat

Lege
pentru modificarea Legii nr.8/2016
privind înfiinţarea mecanismelor
prevăzute de Convenţia
privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi
2.
__

Art. I. - Legea nr.8/2016 privind Nemodificat
înfiinţarea mecanismelor prevăzute
de Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:
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Nr.
crt.
3.

Text
act normativ de bază
Art.5, alin.(1)
Art.5. - (1) Consiliul de
monitorizare este condus de
un
preşedinte
şi
un
vicepreşedinte,
numiţi
de
Senat, cu avizul Comisiei
pentru
drepturile
omului,
culte şi minorităţi a Senatului,
la propunerea organizaţiilor
neguvernamentale
care
desfăşoară
programe
de
apărare
a
drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi şi a
organizaţiilor
neguvernamentale
care
reprezintă
persoanele
cu
dizabilităţi.

Text
propunere legislativă

Text propus de comisii
(autor amendament)

1. La articolul 5, alineatele (1) (5) vor avea următorul cuprins:
„(1) Consiliul de monitorizare este
condus de un preşedinte şi un
vicepreşedinte, numiţi în şedinţă
comună, de cele două Camere ale
Parlamentului, cu avizul comun al
Comisiei pentru drepturile omului,
egalitate de şanse, culte şi minorităţi
a Senatului, al Comisiei pentru
drepturile
omului,
culte
şi
problemele
minorităţilor
naţionale şi al Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru femei
şi
bărbaţi
ale
Camerei
Deputaţilor,
la
propunerea
organizaţiilor neguvernamentale care
desfăşoară programe de apărare a
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
şi a organizaţiilor neguvernamentale
care
reprezintă
persoanele
cu
dizabilităţi şi care au cel puţin 2 ani
de
activitate
în
domeniu.
Propunerile de candidaturi se
înaintează cu 60 de zile înainte de
expirarea termenului la care
mandatele vor deveni vacante.

1. La articolul 5, alineatele (1) - (5)
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art.5. - (1) Consiliul de monitorizare
este condus de un preşedinte şi un
vicepreşedinte, numiţi în şedinţă
comună de cele două Camere ale
Parlamentului, cu avizul comun al
Comisiei pentru drepturile omului,
egalitate de şanse, culte şi minorităţi
a Senatului, al Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale şi al Comisiei
pentru egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi ale Camerei
Deputaţilor,
la
propunerea
organizaţiilor neguvernamentale care
desfăşoară programe de apărare a
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
şi a organizaţiilor neguvernamentale
care
reprezintă
persoanele
cu
dizabilităţi şi care au cel puţin 5 ani
de activitate în domeniu.

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Având
în
vedere
complexitatea,
particularitățile
și
specificul domeniului
dizabilității.

Autor: deputat Mara Calista
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Nr.
crt.
4.

Text
act normativ de bază
Art.5, alin.(2)

Text
propunere legislativă
(2)

(2) În termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi, organizaţiile
neguvernamentale prevăzute
la alin. (1) vor înainta, în scris,
Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi a
Senatului, propunerile pentru
numirea
preşedintelui
şi
vicepreşedintelui
Consiliului
de
monitorizare.
Comisia
pentru
drepturile
omului,
culte şi minorităţi a Senatului
şi Senatul vor finaliza avizările
şi numirile în funcţie în termen
de 60 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.

5.

Art.5, alin.(3)
(3)
Organizaţiile
neguvernamentale prevăzute
la alin. (1) vor face cel puţin
două propuneri pentru fiecare
funcţie.

Se abrogă.

Text propus de comisii
(autor amendament)
(2) Propunerile de candidaturi pentru
funcţiile
de
preşedinte
şi
vicepreşedinte se publică şi pe pagina
de
internet
a
Consiliului
de
monitorizare.

Motivare
Transparența
activității
desfășurate
în
apărarea drepturilor
persoanelor
cu
dizabilități.

Autor: deputat Mara Calista

__

(3)
Fiecare
din
organizaţiile
neguvernamentale
prevăzute
la
alin.(1) va face cel mult două
propuneri pentru fiecare funcţie.
Autor: deputat Mara Calista

Menţinerea textului
iniţial cu limitarea
numărului
de
propuneri pe care îl
poate face fiecare
dintre
organizaţiile
prevăzute la alin.(1),
pentru
a
da
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
propunere legislativă

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare
posibilitatea
promovării în aceste
funcţii a cât mai
multor
persoane
implicate în această
activitatea specifică.

6.

Art.5, alin.(4)
(4)
Propunerile
de
candidatură se înaintează
către Biroul permanent al
Senatului care, în termen de 5
zile de la primirea acestora, va
dispune publicarea lor pe
pagina
de
internet
a
Senatului,
împreună
cu
documentele însoţitoare: CVul candidatului, un proiect al
candidatului cu privire la
aplicarea
efectivă
a
prevederilor prezentei legi,
scrisoarea de propunere din
partea
organizaţiei
neguvernamentale, precum şi
eventualele
recomandări
privind expertiza în domeniul
apărării
drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi.

(3)
Propunerile de candidaturi se
înaintează
către
Birourile
permanente ale celor două Camere
ale Parlamentului, care în termen de
10 zile de la primirea acestora
dispun publicarea lor pe paginile
de internet ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor,
împreună
cu
documentele
însoţitoare:
CV-ul
candidatului,
un
proiect
al
candidatului cu privire la aplicarea
efectivă a prevederilor prezentei
legi, scrisoarea de propunere din
partea
organizaţiei
neguvernamentale,
precum
şi
eventualele recomandări privind
expertiza în domeniul apărării
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
În termen de 5 zile de la publicarea
propunerilor de candidaturi, se pot
depune, la comisiile de specialitate
prevăzute la alin.(1), obiecţiuni
scrise, argumentate cu privire la
propunerile de candidaturi depuse.

(4) Cu cel puţin 60 de zile înainte
de data expirării mandatului
prevăzut la alin.(6), propunerile de
candidaturi se înaintează către
Birourile permanente ale celor două
Camere ale Parlamentului şi se
publică pe paginile de internet ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor, în
termen de 10 zile de la primirea
acestora, împreună cu documentele
însoţitoare: CV-ul candidatului, un
proiect al candidatului cu privire la
planul de acțiune al Consiliului de
monitorizare pentru următorii 4
ani, scrisoarea de propunere de
candidatură din partea organizaţiei
neguvernamentale,
copie
a
diplomei de studii potrivit art.6
lit.b), cazier judiciar, precum şi
recomandări sau alte documente
privind rapoarte publicate sau
studii care să ateste experienţa
candidatului de cel puțin 5 ani în
domeniul
apărării
drepturilor
persoanelor cu dizabilități. În termen

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Claritatea
corectitudinea
normei juridice.

şi

Pentru a se asigura
atât
expertiza
necesară în vederea
îndeplinirii
atribuțiilor ce revin
Consiliului
de
monitorizare,
implicarea societății
civile,
cât
și
transparența
activității
desfășurate
în
apărarea drepturilor
persoanelor
cu
dizabilități.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
propunere legislativă

Text propus de comisii
(autor amendament)
de 5 zile de la publicarea propunerilor
de candidaturi se pot depune, la
comisiile de specialitate prevăzute la
alin.(1),
obiecţiuni
scrise,
argumentate cu privire la propunerile
de candidaturi depuse.

Motivare

Autor: deputat Mara Calista

7.

Art.5, alin.(5)
(5) Comisia pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi a
Senatului va audia candidaţii
pentru postul de preşedinte şi
vicepreşedinte
în
şedinţă
publică.

(4)
Comisia
pentru
drepturile
omului, egalitate de şanse, culte şi
minorităţi a Senatului, Comisia
pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale şi
Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi ale Camerei
Deputaţilor,
în
urma
audierii
candidaţilor propuşi, întocmesc un
aviz comun, în termen de 20 de zile
de la data la care expiră termenul de
depunere a obiecţiunilor prevăzute la
alin.(3), pe care îl prezintă în şedinţa
comună a Camerei Deputaţilor şi
Senatului.

(5)
Comisiile prevăzute la alin.(1)
audiază candidaţii pentru postul
de preşedinte şi vicepreşedinte în
şedinţă comună publică. În urma
audierii
candidaţilor
propuşi,
comisiile întocmesc un aviz comun,
în termen de 20 de zile de la data la
care expiră termenul de depunere a
obiecţiunilor prevăzute la alin.(3), pe
care îl prezintă în şedinţa comună a
Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Pentru o mai bună
structurare a legii,
prevederile alin.(4)
şi (5) din propunerea
legislativă au fost
cuprinse în acelaşi
alineat.

Autor: deputat Mara Calista
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Nr.
crt.
8.

9.

Text
act normativ de bază
__

Art.14
(8) Consiliul de monitorizare
elaborează un raport anual de
activitate, care este avizat de
Comisia pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi a
Senatului şi aprobat de plenul
acestuia.

Text
Text propus de comisii
propunere legislativă
(autor amendament)
(5)
Comisia
pentru
drepturile
omului, egalitate de şanse, culte şi Alin.(5) se elimină.
minorităţi a Senatului, Comisia
pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale şi Autor: deputat Mara Calista
Comisiei pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi ale Camerei
Deputaţilor vor audia candidaţii
pentru postul de preşedinte şi
vicepreşedinte în şedinţă publică.”

2. La articolul 14, alineatul (8) va
avea următorul cuprins:
„(8) Raportul anual de activitate al
Consiliului
de
monitorizare
se
dezbate şi se aprobă de Parlament,
cu avizul comun al Comisiei pentru
drepturile omului, egalitate de şanse,
culte şi minorităţi a Senatului, al
Comisiei pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor
naţionale şi al Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi ale Camerei Deputaţilor.
Raportul de activitate se depune la
Birourile permanente ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, până la data
de 15 martie a anului următor.

2. La articolul 14, alineatul (8) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(8)
Consiliul
de
monitorizare
elaborează un raport anual de
activitate care se dezbate şi se
aprobă de Parlament, cu avizul
comun al Comisiilor prevăzute la
art.5 alin.(1). Raportul de activitate
se depune la Birourile permanente
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
până la data de 31 martie, pentru
anul anterior.”
Autor: deputat Mara Calista

Motivare
Se
regăseşte
în
reformularea
alineatului
precedent, pentru o
mai bună structurare
a legii.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Menţinerea temeiul
legal
pentru
elaborarea raportului
anual
de
către
Consiliul
de
monitorizare.
Pentru
corectitudinea
normei
şi
simplificarea
textului,
prin
utilizarea
unor
norme de trimitere.
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Nr.
crt.
10.

Text
act normativ de bază
__

Text
propunere legislativă
Art.II. - Legea nr. 8/2016 privind
înfiinţarea mecanismelor prevăzute
de Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, precum şi cu modificările
aduse prin prezenta lege, se va
republica, dându-se textelor o nouă
numerotare.”

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare

Art.II. - Legea nr. 8/2016 privind
înfiinţarea mecanismelor prevăzute
de Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, precum şi cu modificările Pentru respectarea
aduse prin prezenta lege, se va normelor de tehnică
republica în Monitorul Oficial al legislativă.
României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.”
Autor: deputat Mara Calista
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