
EXPUNERE DE MOTIVE

in vederea implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, 
ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010, prin Legea nr.8/2016 privind infiintarea 
mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.48 din 21 ianuarie 2016, s-a infiintat Consiliul de 
monitorizare a implementarii Conventiei, autoritate administrative autonoma cu personalitate 
juridica, sub control parlamentar, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Consiliului de monitorizare asigura monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati aflate in facilitati de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca 
persoanelor cu dizabilitati, precum si spitale/sectii de psihiatrie.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 8/2016, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, Consiliul de monitorizare este condus de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de 
Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului, la propunerea 
organizatiilor neguvernamentale care desfasoara programe de aparare a drepturilor persoanelor 
cu dizabilitati si a organizatiilor neguvernamentale care reprezinta persoanele cu dizabilitati.

Presedintele are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta conduce activitatea 
Consiliului de monitorizare si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati ale administratiei 
publice centrale si locale, cu persoanele juridice §i fizice romane si straine.

Ca urmare a avizului Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si 
minoritati de respingere a Raportului de activitate al Consiliului de monitorizare pe anul 2019 
prin care s-a propus si revocarea presedintelui Consiliului de monitorizare, la data de 17 
februarie 2021, prin Hotararea Senatului nr.8/2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.163/17.02.2021, domnul Florinel Butnaru a fost revocat din functia de presedinte al 
Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitati.

Astfel, in lipsa unei prevederi legale referitoare la exercitarea atributiilor presedintelui 
Consiliului de monitorizare in cazul revocarii sau eliberarii acestuia din fimctie, pana la numirea 
unui nou presedinte, atributiile ce decurg din aceasta calitate nu pot fi efectuate.

in contextul celor mentionate mai sus, se impune completarea art. 5 din Legea nr. 8/2016 

privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii unei prevederi 
referitoare la exercitarea atributiilor presedintelui Consiliului de monitorizare in lipsa acestuia.

Pentru cele precizate mai sus, a fost elaborata prezenta propunere legislativa, pe care o 
supunem spre dezbatere si adoptare Parlamentului.
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