
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
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: 

 
Articolul 2 se modifica si va avea următorul cuprins: 
(1) In intelesul 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 roman. 

(2) Prin institutii supuse in mod special monitorizării 
Consiliului de Monitorizare se intelege toate facilitatile de tip rezidenţial 
publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, 
precum şi spitale/secţii de psihiatrie. 
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(3) Prin institutii supuse monitorizării Consiliului de 
Monitorizare se intelege orice institutie care are rolul de a implementa 
unul sau mai multe articole din Convenţie. 

(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. 

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

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

b) campanii şi evenimente de promovare si de protejare a 
drepturilor persoanelor cu dizabilitati, a Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilitati, campanii si evenimente de 
promovare a vieţii independente, traiului in comunitate si 
dezinstitutionalizarii pentru persoanele cu dizabilitati; 

c) si alte acţiuni de comunicare publica in domeniul propriu de 
activitate. 

Acţiunile şi activităţile prevăzute la alin. (5) se finanţează în 
limita fondurilor aprobate Consiliului de Monitorizare prin legile 
bugetare anuale. 

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

a) cheltuieli de protocol, potrivit legislaţiei în vigoare în 
materie; 

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

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

e) editarea şi tipărirea de lucrări 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. 
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2. Articolul 3 se modifica si va avea următorul cuprins: 
În vederea promovării, protejării şi monitorizării implementării 

Convenţiei se înfiinţează Consiliul de monitorizare, autoritate 
administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control 
parlamentar, cu sediul în municipiul Bucureşti. 

 
3. La articolul 4, lit. (i) se modifica si va avea următorul 

cuprins: 
i) poate facilita accesul reprezentanţilor organizaţiilor 

neguvemamentale prevăzute la art. 5 alin. (1), în instituţiile prevăzute la 
art. 2 alin. (2), în scopul monitorizării respectării drepturilor persoanelor 
cu dizabilitati, pentru a asigura acestora o reprezentare independentă în 
faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt organism independent. 
Organizaţiile neguvemamentale prevăzute la art. 5 alin. (1) au 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. 

 
4. La articolul 4, dupa lit. (k), se introduc litere noi, de la (1) 

la (s) care vor avea următorul cuprins: 
1) 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; 

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

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

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

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; 

q) promoveaza, protejeaza si monitorizează implementarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilitati si examineaza in mod regulat 
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respectarea exercitării acestora, in mod special in cadrul institutiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2); 

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; 

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

 
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. 

 
6. La articolul 6, alin. (1), lit. (c) se modifica si va avea 

următorul cuprins: 
c) are cel puţin 7 ani de experienţă în domeniul promovării şi 

protejării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 
 
7. La articolul 6, alin. (1), se introduce lit. (d) si va avea 

următorul cuprins: 
d) are naţionalitate romana. 
 
8. La articolul 6 se introduce alin. (2) si va avea următorul 

cuprins: 
(2) la numirea preşedintelui Consiliului de Monitorizare 

prioritatea va fi acordată unei persoane cu dizabilităţi, cu 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). 
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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. 

 
10. La articolul 8, alin. (2) se modifica si va avea următorul 

continut: 
(2) Funcţiile de consilier de monitorizare sunt funcţii publice. 
 
11. La articolul 9, alin. (11) se renumeroteaza si devine alin. 

(2). Alin. (12) se desfiinteza. Alin. (2) se renumeroteaza si devine alin. 
(3), se modifica si va avea următorul cuprins: 

(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 fiecare colaborator extern selectat 
conform art. 14 alin. (3) şi (4). 

 
12. La articolul 9, alin. (3) se renumeroteaza si devine  

alin. (4), se modifica si va 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. In cazul in care 
Guvernul nu poate asigura un sediu conform legislaţiei in vigoare, 
Consiliul de monitorizare va putea închiria un spaţiu pentru desfasurarea 
activitatii. 

 
13. La articolul 10 se introduce alin. (1) si va avea 

următorul cuprins: 
(1) Activitatea de monitorizare pentru toate drepturile 

persoanelor cu dizabilitati prevăzute in Convenţia ONU se realizeaza 
prin activitati specifice de monitorizare si prin colectarea continua de 
informaţii si date cu privire la stadiul implementării Convenţiei. 
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14. Articolul 12 lit. (j) se modifica si va avea următorul 
cuprins: 

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 si internaţionale, precum si dreptul de a participa in 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. 

 
15. Articolul 121 se modifica si va avea următorul cuprins: 
Consiliul de monitorizare dispune de un parc auto propriu 

format din trei autoturisme si un autovehicul accesibilizat pentru a 
permite accesul 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. 

 
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. 

(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 publicate pe site-ul Consiliului. 

 
Prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, textul primind o noua renumerotare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
PETRU – GABRIEL  VLASE 


