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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi

În

conformitate

cu

prevederile

art.95

din

Regulamentul

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 199 din 29
mai 2012, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi.

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut în vedere:
• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.6/04.01.2012)
• avizul

negativ

al

Consiliului

Economic

şi

Social

(nr.4413/15.12.2011)
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.31/423/13.06.2012)
• avizul

favorabil

al

Comisiei

pentru

sănătate

şi

familie

(nr.28/104/14.06.2012)
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• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.452/14.03.2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele
cu Dizabilităţi ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a
primului-ministru.

Potrivit

prevederilor

din

proiect,

Autoritatea

coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează
politicile,

strategiile

şi

standardele

în

domeniul

promovării

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării
reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de
protecţie specială a persoanelor cu dizabilităţi.
Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea
proiectului de lege din următoarele considerente:
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi este una
dintre autorităţile a cărei înfiinţare intră, potrivit art.117 alin.(2) din
Constituţie, în competenţa exclusivă a Guvernului. În acest sens,
membrii comisiilor au luat în considerare Decizia nr.16/2007 a Curţii
Constituţionale, prin care aceasta a declarat neconstituţională Legea
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism. Astfel, Curtea
Constituţională a precizat că, dacă art.116 din Constituţie consacră
principiile de organizare a autorităţilor administraţiei publice centrale
de specialitate, regulile după care acestea se constituie sunt stabilite
de prevederile constituţionale ale art.117, alin.(2) al acestui articol
stabilind dreptul Guvernului de a le înfiinţa. În sensul acestor
dispoziţii constituţionale, art.11 lit.o) din Legea nr.90/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
prevede că: „În realizarea funcţiilor sale, Guvernul îndeplineşte
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următoarele funcţii principale: (...) înfiinţează, cu avizul Curţii de
Conturi, organe de specialitate în subordinea sa.”
Faţă de cele prezentate, membrii comisiilor au concluzionat că
înfiinţarea şi organizarea unui organ de specialitate în subordinea
Guvernului poate fi făcută doar de către Guvern.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare,
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României,
republicată.
În

conformitate

cu

prevederile

Regulamentului

Camerei

Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe
separate.
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic din data de 14 mai 2012 au fost
prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:
 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat
 d-na Carmen Manu - director.
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data
de 28 august 2012 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23
membri. La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna
Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai
2012, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia
României, republicată.

Camera

Deputaţilor

este

Cameră

decizională,

potrivit

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
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