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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 363/2015 din 13 

mai 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.207/09.03.2015) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.468/26.02.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/351/19.05.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci                

(nr.4c-2/481/28.05.2015) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3746/06.05.2015). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

mecanismelor naţionale prevăzute la art.33 din Convenţia privind 
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drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare 

la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, 

ratificată prin Legea nr.221/2010.  

 
Astfel, se propune înfiinţarea Consiliului de monitorizare a 

implementării Convenţiei, ca autoritate administrativă autonomă cu 

personalitate juridică, sub control parlamentar, precum şi punctele de 

contact în cadrul mai multor ministere cu atribuţii relevante în 

implementarea Convenţiei. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţa din 19 mai 2015 şi au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), respingerea 

propunerii legislative. 

 
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au 

înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 mai 2015 şi au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative. 

 
La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie şi-au înregistrat 

prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 

 
La dezbaterile celor două comisii au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

� doamna Mihaela Ungureanu – Preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi; 

� doamna Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii propun 

plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative, din 

următoarele considerente: 

 
- conform articolului 2 al Legii nr.221/2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Handicap a fost desemnată în calitate de 

autoritate centrală de coordonare privind implementarea Convenţiei.  

 
Ţinând cont de statutul, obiectivele, misiunea şi nu în ultimul rând 

de prestigiul Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), acesta a 

fost desemnat mecanism independent pentru promovarea, protejarea şi 

monitorizarea implementării Convenţiei, semnându-se în acest sens un 

Protocol de colaborare. IRDO este instituţie naţională, independentă, 

învestită prin Legea nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului, ce stabileşte garanţii ale 

independenţei şi echidistanţei, în concordanţă cu criteriile stabilite pentru 

acest tip de instituţii de către ONU şi Consiliul Europei, care recomandă 

înfiinţarea lor în toate statele democratice. În activitatea IRDO, normele şi 

standardele înscrise în tratatele internaţionale cu privire la drepturile 

omului, precum şi jurisprudenţa în materie a tribunalelor internaţionale 

reprezintă un obiect permanent de preocupare. 

 

PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE, 
      Dr.Florin BUICU                                           Adrian SOLOMON 

 
 
SECRETAR,                                                   SECRETAR, 

    Dr.Camelia BOGDĂNICI                                Mihăiţă GĂINĂ 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Livia Spînu 
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