
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

 pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea 

mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor 

prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016, cu 

modificările și completärile ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

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. 

(2) Propunerile de candidaturi pentru funcţiile de preşedinte şi 

vicepreşedinte se publică şi pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare. 
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(3) Fiecare din organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (1) 

va face cel mult două propuneri pentru fiecare funcţie. 

(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 

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. 

(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. 

 

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.” 

 

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 în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 2 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. 

(1) din Constituţia României, republicată. 
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