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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările Comisiei participă, în calitate de invitaţi: 

- dna.dep.Cristina Pocora, preşedintele Comisiei pentru 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

- dna.Luminiţa Gheorghiu, Preşedintele Ligii pentru Apărarea şi 

Promovarea Drepturilor Persoanelor cu handicap din România ; 

- dl.Dima Toader, director general - Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap; 

- dl.Bordei Alexandru, consilier juridic - Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Handicap; 

- dna.Bunderu Maria, inspector Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei – Departamentul relaţia cu Parlamentul. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 
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Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap ( Pl-x 561/2009) , sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap ( Pl-x 606/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

                La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 561/2009) , 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respinsă de 

Senat în şedinţa din 2 noiembrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

     Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 

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

persoanelor cu handicap, republicată , cu modificările ulterioare, în scopul 

de a acorda persoanelor cu handicap o indemnizaţie lunară la nivelul 

cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată, indiferent de 

venituri. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au înaintat aviz negativ, iar Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi şi Consiliul Legislativ au înaintat aviz 

favorabil. 

Guvernul nu susţine prezenta iniţiativă legislativă. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap nu susţine 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate de voturi, a 

înaintat un raport preliminar de admitere cu amendamente de formă şi fond 

care vizează acordarea unei indemnizaţii lunare şi a unui buget personal 

complementar lunar, cu cuantum diferit, în funcţie de gradul de handicap. 

Dna.dep.Cristina Pocora, în calitate de iniţiator arată că se impun 

măsuri legislative pentru asigurarea unui venit lunar decent pentru 

persoanele cu handicap, persoane care necesită o protecţie socială specială, 

conform Constituţiei României şi a Directivelor Europene în domeniu. În 

acest sens, a fost înaintată prezenta iniţiativă legislativă de modificare a 

Legii nr.448/2006, pentru asigurarea unui trai decent pentru persoanele cu 

handicap, în sensul acordării unei indemnizaţii lunare la nivelul cuantumului 

pensiei sociale minime. Domnia sa se pronunţă de acord şi susţine  

amendamentele aprobate de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.Toader Dima, consideră că nu este momentul oportun pentru 

adoptarea unei asemenea iniţiative legislative deoarece: 

- din analiza efectuată, adoptarea acestei iniţiative legislative 

presupune angajarea unor cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat cu 

aproximativ 1.038.134 mii lei /an (aproximativ 250 milioane euro) faţă de 

cheltuielile actuale; 

- nu sunt precizate sursele de finanţare necesare măsurilor propuse; 
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- nu este prevăzut termenul de intrare în vigoare a actului normativ, 

având în vedere că bugetul de stat pe anul 2010 a fost aprobat. 

Dna.dep.Rodica Nassar, intervine şi subliniază că argumentele 

prezentate de către reprezentantul ANPH nu justifică respingerea iniţiativei 

legislative, mai ales în situaţia în care, cât de curând bugetul de stat pe anul 

2010 va fi rectificat. 

Dna.Luminiţa Gheorghiu, solicită cuvântul şi precizează că, domnia 

sa reprezintă Societatea Civilă. Persoanele cu handicap sunt persoane care 

necesită un tratament special care presupune asigurarea unui venit 

acoperitor. În urma disponibilizărilor au fost afectate categoria asistenţilor 

personali, deşi aceştia îşi desfăşoară activitatea timp de 24 de ore. Aplicarea 

dispoziţiilor propunerii legislative necesită o sumă modica, care nu 

presupune un efort financiar. 

Dl.dep.Ion Burnei consideră că ANPH ar trebui să rezolve problema 

persoanelor cu handicap grav şi accentuat care să nu mai fie chemate 

periodic la reevaluare. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu subliniază că nimeni nu poate 

supravieţui cu 350 lei pe lună. În opinia domniei sale ar trebui ca toate 

certificatele de persoană cu handicap să fie revizuite. Domnia sa se pronunţă 

pentru adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa, felicită iniţiatorul pentru această 

propunere legislativă, deşi consideră că suma de 350 lei nu poate fi 

acoperitoare pentru nevoile unei persoane cu handicap grav. În opinia 

domniei sale numărul persoanelor cu handicap trebuie reverificat. . Domnia 

sa se pronunţă pentru adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Dl.dep.Petre Movilă atrage atenţia asupra faptului că numeroase 

persoane au obţinut certificatul de persoană cu handicap, abuziv, contra cost. 
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ANPH trebuie să comunice cu Ministerul Sănătăţii pentru verificarea 

modului în care au fost eliberate aceste certificate. În opinia domniei sale 

aplicarea dispoziţiilor cuprinse în această iniţiativă legislativă trebuie să 

înceapă cu 1 ianuarie 2011. Domnia sa se pronunţă pentru adoptarea 

prezentei iniţiative legislative. 

În continuare s-a trecut la votul pe articole, raportul preliminar 

înaintat de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială fiind adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia  a procedat la dezbaterea 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 606/2009), sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respinsă de Senat în 

şedinţa din 11 noiembrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, menţionează că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.58 din 

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

cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, cu un nou alineat, 

alin.(3), în care se prevede, pentru adulţii cu handicap, un venit minim lunar 

în cuantum de 300 lei care se indexează în fiecare an cu indicele de inflaţie, 

pe lângă indemnizaţia lunară şi bugetul complementar lunar de care 

beneficiază în prezent adulţii cu handicap. 

Propunerea legislativă a primit avizul favorabil al Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi al 

Consiliului Legislativ, precum şi avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi. 
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Guvernul nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap nu susţine 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât, în unanimitate, 

respingerea iniţiativei legislative din următoarele argumente: 

- soluţia propusă de iniţiatori priveşte numai adultul cu handicap, 

fără a se face referire şi la copilul cu handicap şi la familia acestuia, ceea ce 

creează o discriminare în sistemul de protecţie a acestei categorii de 

persoane; 

- textul propus nu este clar dacă venitul minim este un drept de 

care vor beneficia persoanele cu handicap sau dacă acesta reprezintă un 

cuantum până la care se completează veniturile adultului cu handicap în 

funcţie de celelalte drepturi de care beneficiază; 

- iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele financiare 

necesare aplicării măsurilor propuse,  încălcându-se astfel dispoziţiile 

art.138 alin.(5) din Constituţia României; 

- pentru a se evita paralelismul legislativ, deoarece în cadrul 

comisiei a fost aprobat, cu amendamente, un proiect de act normativ cu 

acelaşi obiect de reglementare. 

Dl.dep.Petre Movilă se declară nemulţumit de argumentele de 

respingere prezentate în raportul preliminar al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, deoarece acestea ar fi valabile, într-o oarecare măsură şi 

pentru prima iniţiativă legislativă cu acelaşi obiect de reglementare. În 

consecinţă, domnia sa propune întocmirea unui raport comun pentru ambele 

iniţiative. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
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modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Pl - x 606/2009). 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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