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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 62/2014 din 17 

februarie 2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1109/09.10.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/147/26.02.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/186/26.02.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/87/12.03.2014) 



• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-6/40/25.03.2014). 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului, prezentat în cadrul 

dezbaterilor din comisie. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, urmărindu-se îmbunătăţirea calităţii serviciilor concretizate în 

introducerea obligativităţii evaluării şi reevaluării la domiciliu a 

persoanelor cu handicap nedeplasabile, precum şi actualizarea periodică a 

ordinului emis de autorităţile administraţiei publice centrale prin care se 

stabilesc criteriile medico-psihosociale pentru încadrarea în grad şi tip de 

handicap. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 16 

aprilie 2014 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 membri.  

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

 d-na Casiana Dinu – inspector, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 6 mai 

2014 au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 membri.  

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Daniela Juravlea, 

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

şi a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 11 februarie 2014. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru evitarea 

paralelismului legislativ întrucât prevederile nou introduse la art.88 se 

regăsesc la art.50 din Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

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

handicap, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, 

prevederile referitoare la evaluarea/reevaluarea persoanelor cu handicap 

nedeplasabile, la domiciliul acestora, se regăsesc la art.6 lit.e) din Legea 

nr.448/2006. 

 

 

 PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

Florin Iordache     Rodica Nassar 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR,   

Mihăiţă Găină     Florin Buicu 

 
 
 
 
 
Întocmit,                                                                                       Şef birou Gheorghe Marinescu 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu                                                   Conslier parlamentar  Cristina Bologan 
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