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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati

XXVI/483/29.06.2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 

privind inflin^area mecanismelor prevazute de Conven^ia privind drepturile
persoanelor cu dizabilitafi

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati, prin 
adresa nr. L234 din data de 22.06.2021, a fost sesizata de catre Biroul Permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative 
pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind inRinlarea mecanismelor 
prevazute de Convenlia privind drepturile persoanelor cu dizabilitali, ini^iata de 
Guran Virgil - senator PNL; Mihail Radu-Mihai - senator USR_PLUS; Turos Lorand - 
senator UDMR.

Propunerea legislativa are ca obiect completarea art.5 din Legea nr. 8/2016 
privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare, cu o prevedere 
referitoare la exercitarea, de cMre vicepresedinte, a atributiilor presedintelui 
Consiliului de monitorizare, in lipsa acestuia.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o favorabil, 
cu observatii.
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Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o
favorabil.

Comisia pentru buget, flnanle, activitate bancara $i piafa de capital, si 
Comisia pentru munca, familie §;i protec^ie sociala au avizat favorabil propunerea 
legislativa.



La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 
art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, reprezentanti ai Consiliului de Monitorizare, respectiv domnul presedinte 
Botnariu Emanuel.

in cadrul §edin^ei din data de 29.06.2021, membrii comisiei au analizat 
propunerea legislativa §i au hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi a membrilor 
prezenti, un raport de admitere cu amendamentele admise prevazute in Anexa 
nr.l, parte integrata din prezentul raport.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati supune 
spre dezbatere §i adoptare Plenului Senatului raportul de admitere cu 
amendamentele admise, §i propunerea legislativa.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organica §i urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, in 
conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitulia Romaniei.

Potrivit art.75 din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(8) pct.2 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Secretar,

Senator Neagu lonut

Presedinte,

Senator Matei Cg^aiftin Bogdan



Anexa nr.lComisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati 
XXVI/483/2021

Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind infiinfarea mecanismelor prevazute de Convenfia
privind drepturile persoanelor cu dizabilitafi

L234/2021

ObservatiiNr. Textul Propunerea legislativa pentru completarea 
art.5 din Legea nr.8/2016 privind infiinfarea 

mecanismelor prevazute de Convenjia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilitati

Text amendament
crt.

Alineatul (8*) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

(8‘) In cazul vacantarii functiei de presedinte,
atributiile acestuia sunt indeplinite de vicepresedinte.

Amendament propus de domnul 
senator Matei Constantin Bogdan si 
adoptat cu majoritate de voturi

1. Dupa alineatul (8) al articolului 5 se introduce un nou 
alineat, alin.(8'), cu urmatorul cuprins:

(8 ) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt 
Indeplinite de vicepresedinte.
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