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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost 

sesizate, prin adresa nr.Plx 170/2018 din 2 mai 2018, cu dezbaterea pe fond,  a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.385/25.04.2018) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr. 1666/17.04.2018) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/246/09.05.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/273/15.05.2018) 

• punctul de vedere al Guvernului ( nr.1330/9.07.2018) . 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.117 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.8/2016, în sensul ca avizarea 

propunerilor de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Consiliului de monitorizare a 

implementării Convenţiei să se realizeze cu avizul comun al Comisiilor pentru drepturile omului din Camera 

Deputaţilor şi Senat. De asemenea, se propun noi proceduri privind depunerea, evaluarea şi publicarea 

propunerilor de candidaturi, respectiv, contestarea acestora, aspecte care ar ţine de resortul celor două Camere. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în data de 19 iunie 2018. Din numărul 

total de 22 membri ai comisiei  au participat la şedinţă 21 deputaţi. Raportul comisiei a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi . 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului Muncii şi Justiţie Sociale, dl Adrian Vlad 

Chiotan, secretar de stat. 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în data de 12 septembrie 2018. Din numărul 

total de 18 membri ai comisiei  au participat la şedinţă  14 deputaţi. Raportul comisiei a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 lit. i) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente, care se regăsesc în  anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

  

               PREŞEDINTE,                                  PREŞEDINTE, 
 
   Adrian Solomon                                     Conf.Dr. Florin Buicu 
 
 
                SECRETAR,                                                                                  SECRETAR, 
 
             Violeta Răduţ                                                                             Dr.Vass Levente 
 
 

 
           Întocmit,                                                                                                                                                                 Întocmit,    
Consilier parlamentar Sorina Szabo                                                                                                                    Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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Anexă 
 

Amendamente admise 
 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   
__ 

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

 
 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 

2.   
__ 

 
Art.I. - 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, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 

 
Art.I. - 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, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

3.   
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.  

 
 

 
1. Articolul 5, alineatele (1) - (4) 
se modifică şi 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 
Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor şi al 
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 şi care au cel puţin 2 
ani de activitate în domeniu. 
Propunerile de candidaturi se 
depun cu 60 de zile înainte de 
expirarea la care mandatele 
vor deveni vacante.” 
 
 

 
1. La articolul 5, alineatul (1) se 
modifică şi va 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 Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor şi al 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 care au cel puţin 2 ani 
de activitate în domeniu. 
Propunerile de candidaturi se 
depun cu 60 de zile înainte de 
expirarea termenului la care 
mandatele vor deveni vacante.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
precizia 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

4.   
Art. 5 alin. (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. 
 
 
 
 

 
__ 

 
2. La articolul 5, alineatul (2) 
se abrogă. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.

5.   
Art.5 alin.(3) şi (4) 

 
 

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

 
 
 
 
(2) Organizaţiile neguvernamentale 
prevăzute la alin. (1) pot face 
două propuneri pentru fiecare 
funcţie. 
 

 
3. La articolul 5, alineatele (3) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(3) Organizaţiile neguvernamentale 
prevăzute la alin. (1) pot face 
două propuneri pentru fiecare 
funcţie. 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

(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: 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. 
 
 

(3) Propunerile de candidatură 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 Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, 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, 
obiecţiuni scrise, argumentate 
cu privire la propunerile 
depuse. 
 

(4) Propunerile de candidatură 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 Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, 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, 
obiecţiuni scrise, argumentate 
cu privire la propunerile 
depuse.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

6.   
Art.5, alineat nou 

 
 
 
 
 
(4) Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului, 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), teza finală, pe care îl 
prezintă în şedinţa comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 

 
4. La articolul 5, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alineatul (41), 
următorul cuprins: 
„(4 ) 1 Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului, 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.(4) teza finală, pe care îl 
prezintă în şedinţa comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.

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. 

 

 
__

 
5. La articolul 5, alineatul (5) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(5) Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului, vor audia 

 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
Corelare cu 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

candidaţii pentru postul de 
preşedinte şi vicepreşedinte în 
şedinţă publică.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

modificările 
propuse. 
 

8.   
Art.7 lit. e) 
 
e) la propunerea motivată a celor 
care i-au avizat sau propus pentru 
a fi numiţi, cu respectarea 
procedurii de la art. 5 alin.(2).  
 

  
6. La articolul 7, litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„e) la propunerea motivată a celor 
care i-au avizat sau propus pentru 
a fi numiţi, cu respectarea 
procedurii de la art.5 alin.(41).”  
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o 
trimitere 
corectă. 
 
 
 
 

9.   
Art.14 alin.(8) 
 
 
(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. 

 
2. La articolul 14, alineatul (8) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(8) Raport anual de activitate al 
Consiliul de monitorizare se 
dezbate şi se aprobă de 
Parlament cu  avizul comun al 
Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor şi Comisiei 

 
7. La articolul 14, alineatul (8) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(8) Consiliul de monitorizare 
elaborează raportul anual de 
activitate, care se dezbate şi se 
aprobă de Parlament cu avizul 
comun al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei 

 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 8/2016 

Text propunere legislativă 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului. Raportul de 
activitate se depune la Birourile 
permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, până la 
data de 15 martie a anului 
următor.” 
 
 

Deputaţilor şi Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului. Raportul de 
activitate se depune la birourile 
permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, până la 
data de 15 martie a anului 
următor.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

10.  
__ 

 
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. 
 

 
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 şi completările 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Prevedere 
necesară.
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