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AVIZ
referitor la propunerea legislative privind completarea art.5 din 

Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de 

Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Analizand propunerea legislative privind completarea art.5 

din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevezute de 

Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabiliteti, transmisa 

de Secretarul General al Camerei Deputatilor cu adresa 

nr.PLX126/17.03.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D177/18.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i flmc|ionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaze favorabil propunerea legislative, cu urmatoarele 

observa^ii §i propuneri;
1. Propunerea legislative are ca obiect de reglementare, conform 

Expunerii de motive, 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 

0 prevedere referitoare la exercitarea, de catre vicepresedinte, a 

atributiilor presedintelui Consiliului de monitorizare, in lipsa acestuia.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit 

art. 117 alin. (3) din Constitutie, iar in aplicarea art.75 alin.(l), din 

Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Camera 

Deputatilor.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Initiatorii propunerii legislative mentioneaza, in Expunerea de 

motive, faptul ca presedintele Consiliului de monitorizare a 

implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati



a fost revocat din functie, ca urmare a avizului Comisiei pentm 

drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati de respingere a 

Raportului de activitate al Consiliului de monitorizare, la data de 17 

februarie 2021, prin Hotararea Senatului nr, 8/2021, publicata in 

Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 17 februarie 2021.
A

In acest sens, initiatorii apreciaza ca atributiile ce decurg din 

aceasta calitate nu pot fi efectuate pana la numirea unui nou presedinte, 
iar acest aspect organizatoric este necesar a fi facut prin introducerea 

unei prevederi legale referitoare la continuarea exercitarii atributiilor 

presedintelui Consiliului de monitorizare, prin delegarea acestora 

vicepresedintelui Consiliului de monitorizare, prin completarea 

dispozitiilor Legii nr. 8/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Analizat din perspectiva dreptului european, propunerea 

legislative supusa avizarii nu are in vedere transpunerea unui document 

juridic european si nici nu are drept fmalitate crearea cadrului normativ 

necesar punerii directe in aplicare a unui regulament european, ci intra 

in competenta exclusive de reglementare a autoritetilor nationale pentru 

aceaste problematice.
Apreciem ce, demersul legislativ supus spre avizare nu contravine 

principiilor dreptului Uniunii Europene in aceaste materie.
4. Subliniem faptul ce Regulamentul din 28 februarie 2017 de 

organizare si functionare al Consiliului de monitorizare a implementerii 

Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabiliteti, aprobat prin 

Ordinal nr.2/2017^ al Presedintelui Consiliului de monitorizare a 

implementerii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabiliteti, 
face vorbire de exercitarea unor atributii de cetre vicepresedinte. Astfel, 
articolul 11 din Regulament prevede:

„Pre§edintele Consiliului de monitorizare indepline§te, conform
A

legii, func^ia de ordonator principal de credite. In cazul in care funclia 

de presedinte al Consiliului de monitorizare este vacante, precum §i in 

orice alte cazuri in care presedintele se afie in imposibilitatea de a-§i 
exercita func^ia, calitatea de ordonator principal de credite este 

exercitatd de vicepre§edintele Consiliului de monitorizare'"
Articolul 11 reglementeaze exercitarea functiei de ordonator 

principal de credite, de catre vicepresedinte, in cazul in care functia 

de presedinte este vacanta sau in cazul in care pre§edintele se afla in 

imposibilitatea de a-§i exercita functia. Pe de alta parte.

' Ordinul nr.2/2017 al Presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile 
persoanelor cu dizabilitati, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de 
monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, publicat m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 9 mai 2017
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Regulamentul de organizare si functionare nu prevede exercitarea, de 

catre vicepre§edinte, a celorlalte atributii specifice Presedintelui 

Consiliului de monitorizare, in lipsa acestuia.
In acest context, pentru o informare legislativa completa, se 

impune modificarea corespunzatoare a Expunerii de motive, in 

paragraful: „In lipsa unei prevederi legale referitoare la exercitarea 

atributiilor presedintelui Consiliului de monitorizare in cazul 

revocarii sau eliberarii acestuia din functie, pana la numirea unui nou 

presedinte, atributiile ce decurg din aceasta calitate nu pot fi efectuate”.
5. Referitor la norma propusa la articolul unic, pentru o integrare 

armonioasa a acesteia - din punct de vedere tematic - in actul de baza, 
in conditiile in care, atat la art.5 alin (8), cat si la art.5 alin.(9) din acesta, 
se face vorbire de atributiile presedintelui, apreciem ca solutia 

preconizata ar trebui sa faca obiectul unui nou alineat, alin.(lO) si nu a 

unui nou alineat, alin.(8’).
In conformitate cu normele de tehnica legislativa prevazute de 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, articolul unic se va redacta, astfel:
„Articol unic - La articolul 5 din 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu 

urmatorul cuprins:”
„(10)...” (se reda textul propus).
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EVENIMENTE SUFERITE de actui ...

M. Of. nr. 48/21 ian.2016L. nr. 8/2016
Lege privind mfiintarea mecanismelor prevazute de Convenpa privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitap

1 promuigata prin D. nr. 18/2016 M.Of. nr. 48/21 ian.2016
Decret pentru promulgarea Legii privind Infiinlarea 
mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilitati

2 modificari prin O.U.G. nr. 40/2016 M, Of. nr. 490/30 iun.2016
Ordonanta de urgenp privind stabilirea unor masuri la nivelul 
administrafiei publice centrale §i pentru modificarea §i 
compietarea unor acte normative

modified art. 8. art 14 aim. (1) fi (2), art. 
15 aim. (1);
introduce alin. (1_J) alin. (1_2) la art. 9, 

art. 12 1
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