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 Domnului deputat 
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 Domnului deputat 
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AVIZ 
 

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, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi  
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Pl-x 170/2018  din 2  mai 2018, spre 
dezbatere şi avizare, Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, înregistrat cu nr. 4c-5/246/3 mai 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 8 mai 2018, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, în 

conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma 
dezbaterilor, au hotărât cu  unanimitate de voturi să îi acorde aviz favorabil, cu 
amendamente admise prezentate în Anexă.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat Iusein IBRAM 
 
 

Întocmit : consilier parlamentar  Onesia Babeş 
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Anexă 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse  

1. Art.5. 1. Articolul 5, alineatele (1) - (4) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

1. Articolul 5, alineatele (1) - (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
Autor:Comisia pentru drepturile omului 

Pentru  corelare 
legislativă. 

2. ,, (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) 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) 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 termenului la 
care mandatele vor deveni vacante.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului 

Pentru  precizia 
textului. 

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

- “(5) Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor 
naţionale din Camera Deputaţilor  şi 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului, vor audia candidaţii 
pentru postul de preşedinte şi 
vicepreşedinte în şedinţă publică.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului 

Pentru corelare cu 
textul legii. 

 


