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RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
 
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost retrimisă Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie, în 
vederea întocmirii unui nou raport, cu adresa nr. Plx 561/2009 din 6 martie 
2013. 

 
În urma reluării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii 
legislative, prezentată în raportul raportul comun depus cu nr.27/350, 
respectiv 28/182 în data de 2 octombrie 2012. 

 
La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 9 aprilie 2013 

şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei. La 
dezbateri a participat d-l Codrin Scutaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 3 

aprilie 2013 şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi din totalul de 27 membri ai 
comisiei. La dezbateri a participat d-na Georgeta Bratu, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
 



Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 
noiembrie 2009. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

 

 

 PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 FLORIN IORDACHE    RODICA NASSAR 
 
 
 
 SECRETAR,      SECRETAR, 
 MIHĂIŢĂ GĂINĂ    FLORIN BUICU 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu      Consilier parlamentar Livia Spînu 
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