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  Domnului deputat  
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  Domnului deputat 
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asupra  Propunerii legislativ
mecanismelor prevăzute de Conven

 
În conformitate cu prevederile art.94 

republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  
minorităţilor naţionale, cu adresa nr. P
procedură de urgență, Propunere
înfiin ţarea mecanismelor prevă
înregistrată cu nr. 4c-6/401 din 8 iulie

Camera Deputaţilor este prima 
În şedinţa online din 9 iulie

conformitate cu prevederile art.61 
republicat, şi în urma dezbaterilor au hot
favorabil . 

În raport de obiectul şi conţinutul s
organice.          
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Comisia pentru drepturile omului, culte                                             Bucureş
ăţilor naţionale                                                                

Adrian SOLOMON , 
pentru muncă şi protecție socială 

Florin BUICU , 
edintele Comisiei pentru sănătate şi familie 

AVIZ 
 

legislative pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiin
ăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputa
Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  

ionale, cu adresa nr. Plx. 420/2020 din 7 iulie  2020, spre dezbatere 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

area mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilit
8 iulie 2020. 

prima Cameră sesizată. 
9 iulie 2020, membrii comisiei au examinat iniţ

conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputa
i în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi

şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

         PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Iusein   IBRAM 

 

 

4c-6/401/9 iulie 2020 

Bucureşti, 9 iulie 2020                   
            Plx. 420/2020 

    

pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
ia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele 

2020, spre dezbatere şi avizare  în 
pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

ia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
i 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

de voturi, să îi acorde aviz 

face parte din categoria legilor 
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