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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 20 octombrie 2009 

 

 

În ziua de 20 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

sănătate şi familie, începând cu ora 14.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

Plx 375/2009 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - PLx 407/2009 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 La lucrările comisiilor au participat ca invitaţi:  

• d-l Cristian Anton Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii  

• d-na Anca Ilie – consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap. 

 



 Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap - Plx 375/2009, aflată la primul punct al ordinii de zi, cele 

două comisii au procedat la continuarea dezbaterilor. 

 Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru 

sănătate şi familie, a arătat că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.26 lit.a) din Legea privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât persoanele cu 

handicap grav sau accentuat să fie scutite şi de impozitul pe veniturile din 

pensii, precizând că, în prezent, scutirea se aplică doar pentru veniturile 

din salarii şi indemnizaţii de natură salarială. 

 Având în vedere că persoanele cu handicap grav sau accentuat sunt 

persoane care necesită un nivel crescut de protecţie socială şi că iniţiativa 

legislativă nu are un impact financiar deosebit, iar numărul persoanelor 

beneficiare al acestui drept este unul scăzut, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Comisia pentru muncă au hotărât, cu majoritate de voturi (6 

voturi împotrivă şi 4 abţineri), adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată de iniţiatori, cu unele amendamente de tehnică legislativă, 

redate în raportul comun. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 alin.(2) lit.b) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - PLx 407/2009 a fost prezentat de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care a 

arătat că obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea art.20 alin.(2) 

lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul scutirii de la plata chiriei pentru suprafeţele locative 

cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-

teritoriale, aflate în folosinţa persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 
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proiectului de lege în forma prezentată de Senat, întrucât sistemul de 

protecţie al persoanelor cu handicap trebuie dezvoltat astfel încât să 

răspundă nevoilor reale ale acestor persoane prin crearea serviciilor şi 

acordarea unor beneficii corespunzătoare la nivelul comunităţii, în vederea 

sprijinirii persoanelor cu handicap şi pentru ameliorarea vieţii acestora. 

Cu majoritate de voturi pentru (un vot împotrivă), propunerea de 

aprobare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat, a fost 

acceptată de membrii celor două comisii. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 20 

octombrie 2009 a absentat domnul deputat Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD+PC) – delegaţie. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Kerekes Károly – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Titi 

Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Marian Sârbu, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Károly 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia-Ana VLĂDESCU 
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