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   Marţi, 08 iunie 2010 
 
           În  proiectul ordinii de zi din ziua de 08 iunie 2010, a fost înscris următorul punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 

2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 (Pl.x352/2010). 

 
Miercuri, 09 iunie 2010 şi Joi, 10 iunie  2010 
 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 09 şi 10 iunie, a fost înscris următorul punct: 

1.   Documentare privind legislaţia internaţională în domeniul drepturilor persoanelor 

cu dizabilităţi. 

 
   Marţi, 08 iunie 2010 
   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei. 
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La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi, din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Persoanelor cu Handicap (A.N.P.H.) doamna Mihaela Ioana Leşe – preşedinte, 

doamna Maria Monica Stanciu – director şi doamna Anna- Maria Neagoe, consilier. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată 

la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 

2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007 (Pl.x352/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, intrată în vigoare la 3 mai 2008.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul doamnei Ioana Mihaela 

Leşe, preşedinta A.N.P.H, care a arătat că, prin ratificarea Convenţiei, A.N.P.H. va 

deveni autoritate centrală în domeniu pentru implementarea Convenţiei. Doamna 

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat precizări în legătură cu actele normative ce 

trebuie modificate în vederea armonizării şi perioada de timp în care se estimează că se 

vor face aceste modificări. Doamna preşedintă Ioana Mihaela Leşe a precizat că nu 

cunoaşte numărul actelor normative ce trebuie modificate, dar la A.N.P.H. există  un 

tabel cuprinzând actele normative ce trebuie armonizate, care va fi trimis Comisiei în 

cursul zilei. De asemenea domnia sa a precizat că nu s-a făcut o estimare a perioadei de 

timp necesară pentru implementarea măsurilor de armonizare, existând mai mulţi factori 

care trebuie luaţi în considerare şi, de asemenea, fiind necesară o evaluare a costurilor 

implicate. Întrebată fiind dacă tabelul cuprinde şi modificarea legilor electorale, doamna  

preşedintă Ioana Mihaela Leşe a precizat că se va avea în vedere şi acest aspect. 

Totodată domnia sa a precizat că, până în prezent, A.N.P.H. a luat legătura cu ţările care 

au ratificat deja Convenţia, Spania fiind ţara cea mai avansată în acest domeniu. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat A.N.P.H. transmiterea către 

Comisie a tabelului cuprinzând actele normative care trebuie modificate pentru a aplica 

prevederile Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 



 3

Miercuri, 09 iunie 2010 şi Joi, 10 iunie  2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia internaţională cu privire 

la drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

 

În perioada 08 - 10 iunie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, 

doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – 

secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul 

deputat Mugurel Surupăceanu,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

A absentat doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, aflată în delegaţie. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 

                          SECRETAR   
 

                                                             Pető Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 

 
                       Intocmit:  

                                                                                                                                                        Luminiţa GHEORGHIU, 

                                                                                                                                                        Consilier parlamentar 

 
                Cristina Constantin 
                Expert parlamentar 
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