Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Comisia pentru sănătate şi familie

Bucureşti, 23 mai 2018
Nr. 4c-7/243

Bucureşti, 23 mai 2018
Nr. 4c-/200

RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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 30/2018 din 19 martie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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.1083/13.12.2017)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.902/27.02.2018)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
(nr.4c-5/141/28.03.2018)
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•

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/185/17.04.2018).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii atribuţiilor Consiliului de monitorizare a implementării
Convenţiei în vederea asigurării unei concordanţe depline cu prevederile art. 33 alin (2) al Convenţiei, referitoare la
obligaţia statelor membre de a menţine şi consolida mecanismele pentru promovarea, protejarea şi monitorizarea
implementării Convenţiei, în vederea monitorizării respectării drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilităţi, nu doar
pentru cele instituţionalizate.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(1) din
Constituţia României, republicată.
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 17 aprilie 2018. Din numărul
total de 22 membri ai comisiei au participat la şedinţă 21 deputaţi. Raportul comisiei a fost adoptat cu
majoritate de voturi (3 abţineri).
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
- d-l Adrian Vlad Chiotan - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale, preşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
- d-l senator Ioan Narcis Chisăliţă, iniţiator.
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în data de 23 mai 2018. Din numărul total de 18
membri ai comisiei au participat la şedinţă 16 deputaţi. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât adoptarea propunerii legislative cu
amendamente, care se regăsesc în anexa la prezentul raport comun.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon
SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo

VICEPREŞEDINTE,
Dr. Lucreţia Roşca
SECRETAR,
Dr.Vass Levente

Întocmit,
Consilier parlamentar Cristina Bologan
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ANEXA
Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă
Titlul legii

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nemodificat

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

2.

Art.1. - Legea nr. 8/2016,
privind înfiinţarea mecanismelor
prevăzute de Convenţia privind
drepturile
persoanelor
cu
dizabilităţi,
modificata
prin
Ordonanţa de Urgenta nr. 40
din 28 iunie 2016, publicata în
Monitorul Oficial nr. 490 din 30
iunie 2016, se modifică şi se
completează
după
cum
urmează:

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:

Pentru
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de

Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.
3.

Text act normativ de bază

Art.2. - (1) Prezenta lege, în
acord cu principiile Convenţiei,
recunoaşte
faptul
că
dizabilitatea este un concept în
evoluţie şi că aceasta rezultă din
interacţiunea dintre persoanele
cu deficienţe şi barierele de
atitudine şi de mediu care
împiedică
participarea
lor
deplină şi efectivă în societate în
condiţii de egalitate cu ceilalţi.
(2) În înţelesul prezentei legi,
prin
instituţii
supuse
monitorizării
Consiliului
de
monitorizare se înţelege facilităţi
de tip rezidenţial publice sau
private, destinate să servească
persoanelor
cu
dizabilităţi,
precum
şi
spitale/secţii
de
psihiatrie.

Text propunere legislativă
Articolul 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(1) În înţelesul prezentei
legi, Consiliul de monitorizare,
promoveaza,
protejeaza
si
monitorizează implementarea
drepturilor
pentru
toate
persoanele cu dizabilitati in
conformitate cu principiile si
prevederile
Convenţiei
ONU
privind
drepturile
persoanelor cu dizabilitati,
Constitutiei României, tratatelor
si
legilor
internaţionale
ratificate de statul român.
(2) Prin instituţii supuse în mod
special monitorizării Consiliului
de Monitorizare se înţelege
toate
facilitatile
de
tip
rezidenţial publice sau private,
destinate
să
servească
persoanelor
cu
dizabilităţi,
precum
şi
spitale/secţii
de
psihiatrie.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
1. Articolul 2 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
“Art.2. - (1) Consiliul de
monitorizare
promovează,
protejează
şi
monitorizează
respectarea drepturilor pentru
toate persoanele cu dizabilităţi
în conformitate cu principiile si
prevederile
Convenţiei,
ale
Constituţiei României şi ale
tratatelor
internaţionale
ratificate de statul român.

(2) În înţelesul prezentei
legi, prin instituţii supuse în
mod
special
monitorizării
Consiliului de monitorizare se
înţelege orice facilitate de tip
rezidenţial publică sau privată,
destinată
să
servească
persoanelor
cu
dizabilităţi,
precum şi spitale/secţii de
psihiatrie.

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Pentru
realizarea
acordului
grammatical.

(3) În înţelesul prezentei legi, (3)
Prin
institutii
supuse (3) În înţelesul prezentei
prin drepturi ale persoanelor cu monitorizării
prin
instituţii
supuse
Consiliului
de legi,
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază
dizabilităţi se înţelege drepturile
patrimoniale şi nepatrimoniale
garantate acestor persoane prin
Convenţie şi prin legi speciale.

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Monitorizare se intelege orice monitorizării
Consiliului
de
institutie care are rolul de a monitorizare se înţelege orice
implementa unul sau mai multe instituţie care are rolul de a
articole din Convenţie.
implementa unul sau mai multe
articole din Convenţie.

Pentru
claritatea
exprimării.

(4) În înţelesul prezentei legi,
prin drepturi ale persoanelor cu
dizabilităţi se înţelegi drepturile
patrimoniale şi nepatrimoniale
garantate acestor persoane prin
Convenţie şi prin legi speciale.

(4) În înţelesul prezentei legi,
prin drepturi ale persoanelor cu
dizabilităţi
se
înţelege
ansamblul
drepturilor
patrimoniale şi nepatrimoniale
garantate acestor persoane prin
Convenţie şi prin legi speciale.

(5) Consiliul de monitorizare
poate organiza si finanţa pe plan
intern acţiuni de comunicare
publica in domeniul sau de
activitate, cum ar fi:

(5) Consiliul de monitorizare Corelare
cu
poate organiza si finanţa acţiuni prevederile alin. (6)
şi activităţi de comunicare
şi (7).
publică în domeniul său de
activitate, cum ar fi:

a)
campanii,
conferinţe
şi
evenimente de comunicare pe
plan intern; conferinţe, forumuri
sau reuniuni internaţionale;

a)
campanii,
conferinţe
şi
evenimente de comunicare pe
plan intern; conferinţe, forumuri
sau reuniuni internaţionale;

b) campanii şi evenimente de
promovare şi de protejare a
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi, a Convenţiei ONU
privind
drepturile
persoanelor cu dizabilitati,

b) campanii şi evenimente de
promovare şi de protejare a
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi,
a
Convenţiei,
campanii şi evenimente de
promovare
a
vieţii
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă
campanii si evenimente de
promovare
a
vieţii
independente,
traiului
in
comunitate
si
dezinstitutionalizarii
pentru
persoanele cu dizabilitati;

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

independente, a traiului în
comunitate
şi
a
dezinstituţionalizării, destinate
persoanelor cu dizabilităţi;

c) si alte acţiuni de comunicare c) alte acţiuni de comunicare
publica in domeniul propriu de publică în domeniul propriu de
activitate.
activitate.
Acţiunile şi activităţile prevăzute
la alin. (5) se finanţează în
limita
fondurilor
aprobate
Consiliului de Monitorizare prin
legile bugetare anuale.

(6) Acţiunile şi activităţile
prevăzute
la
alin.(5)
se
finanţează în limita fondurilor
aprobate anual pentru Consiliul
de monitorizare prin legea
bugetului de stat.

(6)
În
vederea
realizării
acţiunilor
şi
activităţilor
prevăzute la alin. (5) pot fi
finanţate următoarele categorii
de cheltuieli:

(7)
În
vederea
realizării
acţiunilor
şi
activităţilor
prevăzute la alin. (5) pot fi
finanţate următoarele categorii
de cheltuieli:

Pentru o terminologie
corectă.

a) cheltuieli de protocol, potrivit a) cheltuieli de protocol, potrivit
legislaţiei în materie;
legislaţiei în vigoare în materie;
b) achiziţii publice de produse si
servicii
necesare
realizării
acţiunilor
şi
activităţilor
prevăzute la alin. (5), efectuate

b) achiziţii publice de produse şi
servicii
necesare
realizării
acţiunilor
şi
activităţilor
prevăzute la alin. (5), efectuate
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

în condiţiile legii;

în condiţiile legii;

c) încheierea, în condiţiile legii,
de
contracte
civile
cu
participanţii la acţiunile de
promovare, prin care să fie
suportate cheltuielile de cazare,
transport
intern
şi/sau
internaţional, masă şi onorariu
ori diurnă, după caz;

c) încheierea, în condiţiile legii,
de
contracte
civile
cu
participanţii la acţiunile de
promovare, prin care să fie
suportate cheltuielile de cazare,
transport
intern
şi/sau
internaţional, masă şi onorariu
ori diurnă, după caz;

d) taxe de participare, afiliere
sau alte contribuţii aferente
acţiunilor
şi
activităţilor
prevăzute la alin. (5);

d) taxe de participare, afiliere
sau alte contribuţii aferente
acţiunilor
şi
activităţilor
prevăzute la alin. (5);

Motivare

e) editarea şi tipărirea de lucrări e) editarea şi tipărirea de lucrări
de specialitate.
de specialitate.
(7) In desfasurarea activitatilor
ce
ii
revin,
Consiliul
de
monitorizare actioneaza in mod
independent si autonom, avand
la baza principiile corectitudinii
si moralitatii.

(8) În desfaşurarea activităţilor
ce
îi
revin,
Consiliul
de
monitorizare acţionează în mod
independent şi autonom, având
la bază principiile corectitudinii
şi moralităţii.
Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.
4.

Text act normativ de bază

Art.3. - În vederea promovării,
protecţiei
şi
monitorizării
implementării
Convenţiei
se
înfiinţează
Consiliul
de
monitorizare,
autoritate
administrativă
autonomă
cu
personalitate
juridică,
sub
control parlamentar, cu sediul în
municipiul Bucureşti.

5.

i) facilitează accesul, anunţat
sau inopinat, al reprezentanţilor
organizaţiilor neguvernamentale
prevăzute la art. 5 alin. (1), în
instituţiile prevăzute la art.2
alin. (2), în scopul monitorizării
respectării
drepturilor
lor;
pentru a asigura persoanelor cu
dizabilităţi
o
reprezentare
independentă
în
faţa
unei
instanţe sau în faţa oricărui alt
organism
independent,
organizaţiile neguvernamentale
menţionate
au
calitate

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

2. Articolul 3 se modifica si Pct.2 se elimină
va avea următorul cuprins:
În
vederea
promovării, Autori: membrii comisiilor
protejării
şi
monitorizării
implementării Convenţiei se
înfiinţează
Consiliul
de
monitorizare,
autoritate
administrativă autonomă cu
personalitate
juridică,
sub
control parlamentar, cu sediul
în municipiul Bucureşti.

Motivare
Se menţine textul în
vigoare, întrucât nu
se
justifică
modificarea lui.

3. La articolul 4, lit. (i) se 2. La articolul 4, litera i) se
modifica
si
va
avea modifică
şi
va
avea
următorul cuprins:
următorul cuprins:
i)
poate
facilita
accesul “i)
facilitează
accesul
reprezentanţilor
organizaţiilor reprezentanţilor
organizaţiilor
neguvemamentale prevăzute la neguvemamentale prevăzute la
art. 5 alin. (1), în instituţiile art. 5 alin. (1) în instituţiile
prevăzute la art. 2 alin. (2), în prevăzute la art. 2 alin. (2) şi Trimitere corectă.
scopul monitorizării respectării (3), în scopul monitorizării
drepturilor
persoanelor
cu respectării
drepturilor
dizabilitati, pentru a asigura persoanelor
cu
dizabilităţi,
acestora
o
reprezentare pentru a asigura acestora o
independentă în faţa unei reprezentare echitabilă în faţa Claritatea
instanţe sau în faţa oricărui alt unei instanţe sau în faţa formulării.
organism
independent. oricărui
alt
organism
Organizaţiile neguvemamentale independent.
Facilitarea
prevăzute la art. 5 alin. (1) au accesului
reprezentanţilor
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

procesuală activă în apărarea
drepturilor şi intereselor legitime
ale acestor persoane;

calitate procesuală activă în
apărarea
drepturilor
şi
intereselor legitime ale acestor
persoane. Facilitarea accesului
reprezentanţilor
organizaţiilor
neguvemamentale prevăzute la
art. 5 alin. (1) se va face cu
respectarea unei instrucţiuni cu
caracter normativ, emisa de
preşedintele Consiliului.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
organizaţiilor
neguvernamentale prevăzute la
art.5 alin. (1) se face cu
respectarea
dispoziţiilor
prevăzute în instrucţiunile
cu caracter normativ emise de
preşedintele
Consiliului
de
monitorizare în acest scop.
Organizaţiile neguvemamentale
prevăzute la art.5 alin.(1) au
calitate procesuală activă în
apărarea
drepturilor
şi
intereselor legitime ale acestor
persoane.”

Motivare
Pentru o mai bună
structurare
a
textului.

Autori: membrii comisiilor

6.

__

4. La articolul 4, dupa lit.
(k), se introduc litere noi, de
la (l) la (s) care vor avea
următorul cuprins:
l) monitorizează îndeplinirea de
către statul roman a obligaţiilor
ce decurg din tratatele si legile
internaţionale
referitoare
la
protecţia
drepturilor
şi
intereselor
persoanelor
cu
dizabilităţi, in mod special a
celor
prevăzute
in
Convenţie;

3. La articolul 4, după litera
k) se introduc şapte noi
litere, literele l) - r), cu
următorul cuprins:
„l) monitorizează îndeplinirea
de către statul român a
obligaţiilor
ce
decurg
din
tratatele
internaţionale
referitoare
la
protecţia
drepturilor
şi
intereselor
persoanelor cu dizabilităţi;

Pentru respectarea
normelor
de
tehnică legislativă.
Nu
există
legi
internaţionale.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

m)
monitorizează
implementarea
politicilor,
strategiilor
naţionale
şi
programelor
referitoare
la
protecţia
drepturilor
şi
intereselor
persoanelor
cu
dizabilităţi;

m)
monitorizează
implementarea
politicilor,
strategiilor
naţionale
şi
a
programelor
referitoare
la
protecţia
drepturilor
şi
intereselor
persoanelor
cu
dizabilităţi;

n) recomandă măsuri care
vizează consolidarea calităţii
vieţii persoanelor cu dizabilitati;

n) recomandă măsuri care
vizează consolidarea calităţii
vieţii persoanelor cu dizabilităţi;

o) colectează informaţii şi
informează publicul cu privire
la drepturile persoanelor cu
dizabilităţi;

o) colectează informaţii cu
privire la drepturile persoanelor
cu dizabilităţi şi le prezintă
public;

p) colaborează in mod special
cu asociaţii si organizaţii ale
persoanelor cu dizabilităţi, cu
persoane cu dizabilitati, iniţiază
şi participă la activităţi publice
care
vizează
îmbunătăţirea
calitatii vieţii persoanelor cu
dizabilităţi;

p) colaborează în mod special
cu asociaţii şi organizaţii ale
persoanelor cu dizabilităţi, cu
persoane cu dizabilităţi, iniţiază
şi participă la activităţi publice
care
vizează
îmbunătăţirea
calităţii vieţii persoanelor cu
dizabilităţi;

q) promoveaza, protejeaza si
monitorizează
implementarea
drepturilor
persoanelor
cu

q) promovează, protejează şi
monitorizează
respectarea
drepturilor
persoanelor
cu

Motivare

Claritatea
formulării.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

dizabilitati si examineaza in
mod
regulat
respectarea
exercitării acestora, in mod
special in cadrul institutiilor
prevăzute la art. 2 alin. (2);

dizabilităţi şi examinează în
mod
regulat
respectarea
exercitării acestora, în mod
special în cadrul instituţiilor
prevăzute la art. 2 alin. (2) şi
(3);

Cu
privire
la
drepturi se poate
face
referire
la
respectarea şi nu la
implementarea lor.

r) face recomandari cu privire la
promovarea
si
protejarea
tuturor drepturilor persoanelor
cu dizabilitati, in mod special cu
privire la respectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi aflate
în instituţiile prevăzute la art. 2
alin.
(2)
şi
monitorizează
implementarea acestora de
către entităţile publice sau
private care au atribuţii în acest
sens;

r) face recomandări cu privire
la promovarea şi protejarea
tuturor drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi, în mod special cu
privire la respectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi aflate
în instituţiile prevăzute la art.2
alin.(2)
şi
monitorizează
respectarea acestora de către
entităţile publice sau private
care au atribuţii în acest sens.”

s) consiliul de monitorizare
poate implementa singur sau in
parteneriat proiecte cu finanţare
interna
sau
externa,
rambursabila
sau
nerambursabila, in domeniul
sau de activitate.

Lit.s) se elimină.

Text propunere legislativă

Autori: membrii comisiilor

12

Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

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.

5. La articolul 5, alin. (1) se
modifica
si
va
avea
următorul cuprins:
(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
neguvemamentale de drepturile
omului
care
desfaşoară
programe
de
apărare
a
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi şi a organizaţiilor
neguvemamentale
ale
persoanelor cu dizabilităţi.

7.

(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

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
4. La articolul 5, alineatele
(1), (2), (4) şi (5) se
modifică
şi
vor
avea
următorul cuprins:
„Art.5. - (1) Consiliul de
monitorizare este condus de un
preşedinte şi un vicepreşedinte,
numiţi de Senat, cu avizul
comun al Comisiei pentru
drepturile
omului,
culte
şi
minorităţi, al Comisiei pentru
muncă, familie şi protecţie
socială şi al Comisiei pentru
şanse
din
egalitatea
de
cadrul Senatului, la propunerea
organizaţiilor neguvernamentale
de
drepturile
omului
care
desfaşoară programe de apărare
a drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi şi a organizaţiilor
neguvernamentale
ale
persoanelor cu dizabilităţi.

Motivare

Avizul trebuie să fie
dat de toate cele trei
comisii cu atribuţii în
domeniu.

Pentru
respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

(2) Cu cel puţin 60 de zile
înainte
de
expirarea
mandatului
prevăzut
la
alin.(6),
organizaţiile
neguvernamentale prevăzute la
alin.(1) vor înainta, în scris,
Biroului
permanent
al
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

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.

Senatului, propunerile pentru
numirea
preşedintelui
şi
a
vicepreşedintelui Consiliului de
monitorizare.

(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.

(4)
Biroul
permanent
al
Senatului transmite propunerile
de
candidatură
Comisiei
pentru
drepturile
omului,
culte şi minorităţi, Comisiei
pentru muncă, familie şi
protecţie socială şi Comisiei
pentru egalitatea de şanse şi
dispune publicarea acestora, în
termen de 5 zile de la
înregistrare,
pe
pagina
de
internet a Senatului, împreună
cu
următoarele
documente
însoţitoare: CV-ul candidatului,
propuneri privind planul de
acțiune al Consiliului de
monitorizare
pentru
următorii 4 ani, propunerea
de candidatură din partea
organizaţiei neguvernamentale,

Motivare

………………………………………………
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

precum
şi
eventualele
recomandări privind experienţa
candidatului
în
domeniul
apărării drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi.
(5) Comisia pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi a
Senatului va audia candidaţii
pentru postul de preşedinte şi
vicepreşedinte
în
şedinţă
publică.

(5)
În
şedinţă
comună,
Comisia
pentru
drepturile
omului, culte şi minorităţi,
împreună cu Comisia pentru
muncă, familie şi protecţie
socială şi cu Comisia pentru
egalitatea
de
şanse
din
cadrul
Senatului
audiază
candidaţii pentru postul de
preşedinte şi vicepreşedinte.
Şedinţa comună este publică.”
Autori: membrii comisiilor

8.

Pentru

c) are expertiză în domeniul
drepturilor omului, în mod
special în materia drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi.

respectarea

6. La articolul 6, alin. (1), lit. 5. La articolul 6, litera c) se normelor de tehnică
şi
va
avea legislativă.
(c) se modifica si va avea modifică
următorul cuprins:
următorul cuprins:
c) are cel puţin 7 ani de „c) are cel puţin 7 ani de
în
domeniul
experienţă
în
domeniul experienţă
şi
protejării
promovării
şi
protejării promovării
persoanelor
cu
drepturilor
persoanelor
cu drepturilor
dizabilităţi.”
dizabilităţi.
Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.
9.

Text act normativ de bază
__

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

7. La articolul 6, alin. (1), se 6. La articolul 6, după litera
introduce lit. (d) si va avea c) se introduce o nouă literă,
litera
d),
cu
următorul
următorul cuprins:
cuprins:
“d) are cetăţenie română şi
d) are naţionalitate română.
domiciliul în România.”

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Pentru o
formulare.

corectă

Autori: membrii comisiilor

10.

11.

Art.7.
Preşedintele
şi __
vicepreşedintele Consiliului de
monitorizare pot fi revocaţi sau
eliberaţi din funcţie numai în
următoarele cazuri:
……………………………………………..
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).

__

7. La articolul 7, litera e) se
modifică
şi
va
avea
următorul cuprins:
“e) la propunerea motivată a
Corelare
celor care i-au avizat sau propus
modificările
pentru a fi numiţi cu respectarea
propuse.
procedurii prevăzută la art.5.”

cu

Autori: membrii comisiilor

8. La articolul 6 se introduce Pct.8 se elimină
alin.
(2)
si
va
avea
Autori: membrii comisiilor
următorul cuprins:
(2) La numirea preşedintelui
Consiliului
de
Monitorizare
prioritatea va fi acordată unei
persoane cu dizabilităţi, cu

Textul este excesiv,
putând conduce la
discriminări.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

condiţia ca aceasta sa fie
propusa
de
organizaţiile
neguvemamentale de la art. 5
alin. (1) si să îndeplinească
toate condiţiile aferente art. 6
alin. (1).

12.

Art.8. - (1) Numărul maxim de
posturi, exclusiv demnitarii, este
21, respectiv 6 posturi de
personal
contractual
şi
15
posturi de funcţionari publici,
dintre care 10 de inspectori de
monitorizare, şi se încadrează în
condiţiile legii.

(2) Funcţiile de inspector de
monitorizare sunt funcţii publice
cu
statut
special.
Pentru
ocuparea lor este necesar a fi
îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 6.

9. La articolul 8, alin. (1) se
modifica
si
va
avea
următorul continut:
(1) Numărul maxim de posturi,
exclusiv demnitarii, este 21,
personal
contractual
si
funcţionari publici, dintre care
10 posturi de consilieri de
monitorizare, si se incadreaza in
condiţiile
legii.
Cabinetul
demnitarului are 3 posturi,
inclusv directorul de cabinet.

8. La articolul 8, alineatele
(1) şi (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Numărul maxim de
posturi,
exclusiv
cele
din
cabinetul preşedintelui, este
de 21, personal contractual şi
funcţionari publici, dintre care
10 posturi de consilieri de
monitorizare, care se încadrează
în condiţiile legii. Cabinetul
preşedintelui are 3 posturi,
inclusiv directorul de cabinet.
(2) Funcţia de consilier de
monitorizare este funcţie publică
cu
statut
special,
pentru
ocuparea
ei
fiind
necesară
îndeplinirea condiţiilor prevăzute
la art.6.”
Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.
13.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

10. La articolul 8, alin. (2) se Pct.10 se elimină.
modifica
si
va
avea
Autori: membrii comisiilor
următorul continut:
(2) Funcţiile de inspector de (2) Funcţiile de consilier de
monitorizare sunt funcţii publice monitorizare sunt funcţii publice.
cu
statut
special.
Pentru
ocuparea lor este necesar a fi
îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 6.

14.
Art.9.
(1)
Finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital
ale Consiliului de monitorizare
se asigură integral de la bugetul
de stat. Aceste cheltuieli vor
include
inclusiv
acoperirea
costurilor de transport, cazare şi
masă ale colaboratorilor externi.
Proiectul de buget se întocmeşte
de către preşedintele Consiliului
de monitorizare şi se înaintează
Ministerului Finanţelor Publice,
pentru a fi inclus în proiectul
bugetului de stat.
(11) Salarizarea personalului
Consiliului de monitorizare se

11. La articolul 9, alin. (11)
se renumeroteaza si devine
alin. (2). Alin. (12) se
desfiinţează. Alin. (2) se
renumeroteaza
si
devine
alin. (3), se modifică si va
avea următorul cuprins:

Motivare
A fost preluat la
reformularea pct.8.

9. Articolul 9 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Pentru respectarea
“Art.9.
(1)
Finanţarea normelor de tehnică
cheltuielilor curente şi de capital
legislativă.
ale Consiliului de monitorizare
se asigură integral de la bugetul
de stat. Aceste cheltuieli vor
include şi acoperirea costurilor
de transport, cazare şi masă ale
colaboratorilor externi. Proiectul
de buget se întocmeşte de către
preşedintele
Consiliului
de
monitorizare şi se înaintează
Ministerului Finanţelor Publice,
pentru a fi inclus în proiectul
legii bugetului de stat.
(2)
Salarizarea
personalului
Consiliului de monitorizare se
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

realizează
corespunzător
funcţiilor
similare
din
aparatul celor două Camere
ale Parlamentului, în condiţiile
legii.

Motivare

realizează prin asimilare cu Corelare
cu
funcţiile din serviciile de dispoziţiile
din
specialitate ale Parlamentului. materia salarizării.
Asimilarea se face prin act
administrativ al ordonatorului
principal de credite.

(12) În situaţia în care există
funcţii specifice care nu se
regăsesc în anexele la Legeacadru nr.284/2010 privind
salarizarea
personalului
plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările
ulterioare, se vor aplica
prevederile art. 28 alin. (2)
din acest act normativ.
(2) Remunerarea colaboratorilor
externi
ai
Consiliului
de
monitorizare, prevăzuţi la art.
14 alin.(2), se face în limita
sumelor alocate cu această
destinaţie în bugetul anual al
Consiliului
de
monitorizare,
pentru fiecare vizită, pe baza
protocolului-cadru convenit între
preşedintele
Consiliului
de
monitorizare
şi
fiecare
colaborator
extern
selectat
conform art. 14 alin. (2) şi (3).

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

(3) Remunerarea colaboratorilor
externi
ai
Consiliului
de
monitorizare, prevăzuţi la art.
14 alin. (1) si alin. (2) se face în
limita
sumelor
alocate
cu
această destinaţie în bugetul
anual
al
Consiliului
de
monitorizare,
pentru
fiecare
vizită
sau
activitate
de
monitorizare tematica, pe baza
protocolului-cadru convenit între
preşedintele
Consiliului
de
monitorizare
şi
flecare
colaborator
extern
selectat

(3) Remunerarea colaboratorilor
externi
ai
Consiliului
de
monitorizare, prevăzuţi la art.14
alin.(1), se face în limita
sumelor alocate cu această
destinaţie în bugetul anual al
Consiliului
de
monitorizare,
pentru fiecare vizită, pe baza
protocolului-cadru convenit între
preşedintele
Consiliului
de
monitorizare
şi
fiecare
colaborator
extern
selectat
conform art. 14 alin. (2) şi (3).
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

(3)
Prin
grija
Guvernului conform art. 14 alin. (3) şi (4).
României,
Consiliului
de
monitorizare i se va asigura un
sediu în termen de 60 de zile de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

(4)
Prin
grija
Guvernului
României,
Consiliului
de
monitorizare i se va asigura un
sediu, conform legislaţiei în
vigoare.”
Autori: membrii comisiilor

15.

(3)
Prin
grija
Guvernului
României,
Consiliului
de
monitorizare i se va asigura un
sediu în termen de 60 de zile de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi.

12. La articolul 9, alin. (3) se Pct.12 se elimină.
renumeroteaza
si
devine
alin. (4), se modifica si va Autori: membrii comisiilor
avea următorul cuprins:
(4)
Prin
grija
Guvernului
României,
Consiliului
de
monitorizare i se va asigura un
sediu, conform legislaţiei in
vigoare, în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi. În cazul în care
Guvernul nu poate asigura
un sediu conform legislaţiei
în
vigoare,
Consiliul
de
monitorizare
va
putea
închiria un spaţiu pentru
desfăşurarea activităţii.

A fost preluat în
reformularea pct.9

20

Nr.
crt.
16.

Text act normativ de bază

Art.10.
Activitatea
de
monitorizare
a
instituţiilor
prevăzute la art. 2 alin. (2) se
realizează
prin
vizite
de
monitorizare şi prin informarea
în
orice
alt
mod
asupra
respectării
drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi de
către aceste instituţii.

Text propunere legislativă
13.
La
articolul
10
se
introduce alin. (1) si va avea
următorul cuprins:
(1) Activitatea de monitorizare
pentru
toate
drepturile
persoanelor
cu
dizabilitati
prevăzute în Convenţia ONU se
realizeaza
prin
activitati
specifice de monitorizare si prin
colectarea
continua
de
informaţii si date cu privire la
stadiul
implementării
Convenţiei.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

10. Articolul 10 se modifică Pentru respectarea
si va avea următorul cuprins: normelor de tehnică
“Art.10. – (1) Activitatea de legislativă.
monitorizare
a
respectării
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi, potrivit prezentei
legi, se realizează prin activităţi
specifice de monitorizare şi prin
colectarea continuă de informaţii
şi date cu privire la stadiul
implementării Convenţiei.
(2) Activitatea de monitorizare
a instituţiilor prevăzute la art.2
alin. (2) şi (3) se realizează prin Pentru o
vizite de monitorizare şi prin
corectă.
informarea în orice mod asupra
respectării
drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi de
către aceste instituţii.”

trimitere

Autori: membrii comisiilor

17.

Art.12. - În scopul îndeplinirii 14. Articolul 12 lit. (j) se
atribuţiilor de monitorizare a modifica
si
va
avea
instituţiilor prevăzute la art. 2 următorul cuprins:
alin.
(2),
Consiliului
de
monitorizare îi sunt asigurate:

11. La articolul 12, partea
introductivă şi litera j) se
modifică
şi
vor
avea
următorul cuprins:
“Art.12. - În scopul îndeplinirii
atribuţiilor de monitorizare a

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Pentru

o

trimitere
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

………………………………………

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

instituţiilor prevăzute la art. 2 corectă.
alin. (2) şi (3), Consiliului de
monitorizare îi sunt asigurate:
Pentru
…………………..………………………………..

j) dreptul de a menţine legătura
cu Comitetul pentru drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, de a
trimite acestuia informaţii şi de
a se întâlni cu membrii săi;

Motivare

j) dreptul de a menţine legătura
cu Comitetul pentru drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, de a
trimite acestuia informaţii şi de
a se întâlni cu membrii săi;
dreptul de a menţine legătură
cu organizaţii europene şi
internaţionale,
precum
şi
dreptul de a participa în
calitatea sa de mecanism de
monitorizare
la
conferinţe
sesiuni de lucru si seminarii
internaţionale
in
domeniul
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilitati si al mecanismelor
independente de monitorizare.

“j) dreptul de a menţine
legătura cu Comitetul ONU
pentru drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, de a trimite acestuia
informaţii şi de a se întâlni cu
membrii săi; dreptul de a
menţine legătura cu organizaţii
europene
şi
internaţionale,
precum şi dreptul de a participa,
în calitatea sa de mecanism de
monitorizare,
la
conferinţe,
sesiuni de lucru şi seminarii
internaţionale
în
domeniul
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi şi al mecanismelor
independente de monitorizare.”

claritatea

formulării.

Autori: membrii comisiilor

18.

Art.121.
Consiliul
de 15. Articolul 121 se modifica Pct.15 se elimină.
monitorizare dispune de un parc si va avea următorul cuprins:
auto propriu format din patru Consiliul
de
monitorizare Autori: membrii comisiilor
autoturisme, dintre care cel dispune de un parc auto propriu
puţin
două
autoturisme format din trei autoturisme si
accesibilizate pentru persoane un
autovehicul
accesibilizat
cu dizabilităţi fizice. Consumul pentru
a
permite
accesul

Textul iniţial
acoperitor.

este

22

Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă

de carburant şi modul de
utilizare a parcului auto se
stabilesc conform prevederilor
legale în vigoare.

persoanelor cu dizabilităţi fizice.
În scopul îndeplinirii atribuţiilor
de monitorizare a implementării
prevederilor Convenţiei precum
si
a
indeplinirii
atribuţiilor
prevăzute la art. 2 alin. (2),
acestea
îi
sunt
asigurate
Consiliului de monitorizare.

19.

Art.14.
(1)
Vizitele
de
monitorizare se desfăşoară de
echipe de vizitare compuse din 3
membri, dintre care un inspector
de monitorizare din cadrul
Consiliului de monitorizare şi
câte 2 experţi independenţi, în
calitate de colaboratori externi.
Deciziile echipei se iau prin
consens
sau
prin
votul
majorităţii membrilor.
(2) Experţii independenţi sunt
selectaţi în urma unui anunţ
publicat pe pagina de internet a
Consiliului de monitorizare, de
către o comisie formată din
preşedintele,
vicepreşedintele

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

12. La articolul 14, alineatele
(1), (2) şi (8) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
“Art.14
(1)
Vizitele
de
Unitate
monitorizare se realizează de
terminologie.
către echipe de monitorizare
compuse din 3 membri, dintre
care
un
consilier
de
monitorizare
din
cadrul
Consiliului de monitorizare şi
câte 2 experţi independenţi, în
calitate de colaboratori externi.
Deciziile echipei se iau prin
consens
sau
prin
votul
majorităţii membrilor.

de

(2) Experţii independenţi sunt
selectaţi în urma unui anunţ
publicat pe pagina de internet a
Consiliului de monitorizare, de
către o comisie formată din
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază
Consiliului de monitorizare şi 3
inspectori de monitorizare din
cadrul
acestuia,
aleşi
prin
tragere
la
sorţi.
Experţii
independenţi selectaţi trebuie să
aibă experienţă în domeniul
drepturilor
omului
şi
al
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi.
În
selectarea
experţilor independenţi se va
acorda
atenţie
reprezentării
echilibrate pe criterii de gen şi
participării
persoanelor
cu
dizabilităţi.
………………………………………….
(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 propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

preşedintele,
vicepreşedintele
Consiliului de monitorizare şi 3
consilieri de monitorizare din
cadrul
acestuia,
aleşi
prin
tragere
la
sorţi.
Experţii
independenţi selectaţi trebuie să
aibă experienţă în domeniul
drepturilor
omului
şi
al
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi.
În
selectarea
experţilor independenţi se va
acorda
atenţie
reprezentării
echilibrate pe criterii de gen şi
participării
persoanelor
cu
dizabilităţi.
……………………………………………….
(8) Consiliul de monitorizare
elaborează un raport anual de
activitate, care este avizat în
şedinţa comună a Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi
minorităţi, Comisiei pentru
muncă, familie şi protecţie
socială şi a Comisiei pentru

egalitatea de şanse din
cadrul Senatului şi aprobat
de plenul acestuia.”
Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.
20.

Text act normativ de bază
__

Text propunere legislativă

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

16. La articolul 14, dupa
alin.(8), se introduc alin. (9)
si alin. (10) si vor avea
următorul cuprins:
(9) Activitatea de monitorizare a
implementării
prevederilor
Convenţiei, alta decât cea
prevăzută la alin. (1), se
desfasoara
atat
de
către
consilierii de monitorizare ai
Consiliului cat si de către
experţii independenţi.

13. La articolul 14, după
alineatul (8) se introduc trei
noi alineate, alineatele (9) (11), cu următorul cuprins:
„(9) Activitatea de monitorizare
a implementării prevederilor
Convenţiei, alta decât cea
prevăzută
la
alin.(1),
se
desfăşoară
atât
de
către
consilierii de monitorizare din
cadrul
Consiliului
de
monitorizare, cât şi de către
experţii independenţi.

(10) Experţii independenţi care
vor
desfasura
activitati
de
monitorizare a implementării
prevederilor Convenţiei, altele
decât cele prevăzute la alin (1),
vor fi selectati conform anexei
1 la ordinul preşedintelui
Consiliului privind procedura
de selecţie si protocolul
cadru. Constatările rezultate in
urma activitatii de monitorizare
a experţilor independenţi sunt
cuprinse
in
rapoarte
de
monitorizare. Rapoartele includ
recomandările făcute de către
experţii independenţi si sunt

(10) Experţii independenţi care
desfăşoară
activităţi
de
monitorizare a implementării
prevederilor Convenţiei, altele
decât cele prevăzute în cadrul
vizitelor
de
monitorizare
potrivit alin.(1), vor fi selectaţi
potrivit
unei
proceduri
stabilită prin regulamentul
de organizare şi funcţionare
al
Consiliului
de
monitorizare.
Constatările
experţilor
independenţi
rezultate în urma activităţii de
monitorizare sunt cuprinse în
rapoarte de monitorizare.

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Unitate
terminologie.

de
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă
publicate pe site-ul Consiliului.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
(11) Rapoartele de monitorizare
prevăzute la alin.(10) includ
recomandările făcute de către
experţii
independenţi,
sunt
publicate pe site-ul Consiliului
de
monitorizare
şi
se
comunică instituţiilor care au
făcut obiectul monitorizării.”

Motivare
Pentru
claritatea
textului
şi
finalitatea activităţii
de monitorizare.

Autori: membrii comisiilor

21.

(3)În vederea îndeplinirii rolului
care le revine prin Convenţie,
instituţiile şi autorităţile publice
prevăzute la art. 2 alin. (2),
precum şi Avocatul Poporului au
obligaţia de a comunica fiecărui
Punct de contact, la cerere,
toate informaţiile
şi datele
solicitate.

14. La articolul 16, alineatul
(3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“(3) În vederea îndeplinirii
rolului care le revine prin
Convenţie,
instituţiile
şi
autorităţile publice prevăzute la
art.2 alin.(2) şi (3), precum şi
Avocatul Poporului, au obligaţia
de a comunica fiecărui Punct de
contact,
la
cerere,
toate
informaţiile şi datele solicitate.”

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Pentru o trimitere
corectă.

Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.
22.

Text act normativ de bază

Text propunere legislativă
Prezenta lege se va republica în
Monitorul Oficial al Romanici,
Partea I, textul primind o noua
renumerotare.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Art.II. – Legea nr.8/2016 Pentru respectarea
privind
înfiinţarea normelor de tehnică
mecanismelor prevăzute de legislativă.
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 cele
aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă
numerotare.
Autori: membrii comisiilor
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