
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

1/3

COMISIA PENTRU MUNCĂ                                   COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 
  ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ                                                  ŞI FAMILIE 
 
Bucureşti, 11 octombrie 2017                               Bucureşti, 11 octombrie 2017 
Nr. 4c-7/579                                                         Nr. 4c-8/373 
 
 

RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 

În temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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, prin adresa  

nr. Plx 561/2009 din 15 iunie 2016, în vederea reexaminării şi întocmirii 

unui nou raport. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 58 din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul majorării prestaţiilor sociale acordate lunar persoanelor 

cu handicap. 

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au reluat 

dezbaterile asupra propunerii legislative în şedinţa din 31 august 2017.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
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Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi 

împotrivă), menţinerea soluţiei anterioare, de respingere a propunerii 

legislative. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au reluat dezbaterile 

asupra propunerii legislative în şedinţa din 4 octombrie 2017.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 18 

membri ai comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă), menţinerea soluţiei anterioare, de respingere a propunerii 

legislative. 

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, din partea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, 

domnul Adrian Vlad Chiotan - preşedinte şi doamna Ana Maria Neagoe - 

consilier. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în rapoartele comune depuse anterior cu 

nr.27/350, respectiv nr.28/182 în 2 octombrie 2012, nr.4c-7/157, respectiv 

nr.4c-8/102 în 28 august 2013 şi nr.4c-7/647/2013, respectiv  

nr.4c-8/190/2014 din 12 octombrie 2015, întrucât au fost majorate 

cuantumurile prestaţiilor acordate în temeiul Legii nr.448/2006, prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 

noiembrie 2009. 
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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 şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,   
      Adrian Solomon                              Conf.univ.dr.Florin Buicu  

         
 
 
 
 
SECRETAR,                                                  SECRETAR,   

      Violeta Răduţ                                     Dr.Vass Levente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu     Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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