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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

                          

                  
 

București, 19 mai 2021 
                                        
 

  
 

Către 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităţilor naţionale şi 

Comisiei pentru sănătate și familie, cu adresa nr.Plx 126/2021 din 14 

aprilie 2021, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                     PREȘEDINTE,                   PREȘEDINTE, 
  Oana Silvia ŢOIU                 Iusein IBRAM              Dr.Nelu TĂTARU 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

Comisia pentru drepturile 
omului, culte și problemele 

minorităților naționale 
 

Comisia pentru sănătate și 
familie 

Nr.4c-9/320 Nr.4c-6/383 Nr.4c-10/165 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

                  
 

București, 19 mai 2021 
                                        
 

RAPORT   COMUN 
asupra propunerii legislative privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităţilor naţionale şi Comisia 
pentru sănătate și familie, au fost sesizate, prin adresa nr.Plx 126/2021 din 14 aprilie 2021, cu dezbaterea pe fond a 
propunerii legislative privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale 

 

Comisia pentru sănătate și familie 

Nr.4c-9/320 Nr.4c-6/383 Nr.4c-10/165 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.199/8.04.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2725/30.03.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.115/20.04.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-13/304/22.04.2021). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 din Legea nr.8/2016, în sensul introducerii 

unei prevederi potrivit căreia, în lipsa președintelui Consiliului de monitorizare, exercitarea atribuţiilor acestuia este 
preluată de către vicepreşedintele Consiliului. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut 

propunerea legislativă în ședințe separate. 
 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 27 aprilie 2021 

şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport comun. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei. 
 
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, au dezbătut propunerea 

legislativă în ședința din 27 aprilie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 26 de deputați, din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea legislativă în ședința din 18 mai 2021 și au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport comun. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 25 de deputați, din totalul de 25 de membri ai comisiei. 
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La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, domnul Vass Levente – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotârât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului 

Camerei Deputaților, adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport comun. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată. 

 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.91 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                               PREȘEDINTE,                                               PREȘEDINTE, 
               OANA SILVIA ŢOIU                        Iusein IBRAM                                             Dr.Nelu TĂTARU 
 
 
 
 
                     SECRETAR,                                  SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
                  Eugen NEAȚĂ                          Daniel Florin GHIȚĂ                                    Liviu-Ioan BALINT 
 
 
 
 
  Consilier parlamentar Sorina Szabo                                            Consilier parlamentar Onesia Babeș                                                   Consilier parlamentar Livia Spînu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
inițiativă legislativă 

Text propus de comisii 
(autor amendament)  Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege privind completarea art.5 din 
Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi 

 
Nemodificat  

 

2.  
Art.5, alineat nou 

 
Articol unic. După alineatul (8) al 
articolului 5 din Legea nr.8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 48 din 21 
ianuarie 2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se introduce un 
nou alineat, alin. (81), cu următorul 
cuprins: 
”(81) În lipsa președintelui, atribuțiile 
acestuia sunt îndeplinite de 
vicepreşedinte.”  
 

 
Articol unic. - La articolul 5 din Legea 
nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.48 din 21 
ianuarie 2016, cu modificările și 
completările ulterioare, după alineatul 
(9) se introduce un nou alineat, 
alin.(10), cu următorul cuprins: 
 
„(10) În lipsa președintelui, atribuțiile 
acestuia sunt îndeplinite de 
vicepreşedinte.” 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
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