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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
            Nr. 4c-9/106  Nr. 4c-10/177 

                                                    Bucureşti, 22 iunie 2020 

 
 

 
 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  

nr. PLx 50/2020 din 17 februarie 2020, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond. 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE, 

 

     Adrian SOLOMON        Conf.univ.dr.Florin BUICU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

Nr. 4c-9/106  Nr. 4c-10/177 

      Bucureşti, 22 iunie 2020 

 

 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind completarea Legii 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap  

 

 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi 
familie, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 50/2020 din 17 februarie 

2020, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege privind completarea Legii 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 februarie 

2020 ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.902/29.10.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5438/22.10.2019) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/102/12.05.2020) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/74/04.03.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (din 10.03.2020). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 în vederea instituirii, pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, persoanele juridice publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la art.78 alin.(2) din 

actul normativ de bază, a unei obligaţii alternative la cea deja reglementată 
de lege, respectiv să plătească lunar la bugetul de stat o sumă reprezentând 

cel puţin 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu 
numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, 
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iar cu diferenţa de până la 100% din suma deja reglementată ca obligaţie 
de plată să achiziţioneze produse şi servicii realizate prin propria activitate 

a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, 
republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa online din data de 9 iunie 2020 şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din 
totalul de 24 de membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak, 

Secretar de Stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa online din 22 iunie 2020 şi au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputați din totalul 

de 19  de membri ai comisiei. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport 
comun. 

 

 

 

   PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 

Adrian Solomon    Conf.univ.dr.Florin Buicu 

 

 

   SECRETAR,           SECRETAR,   

Violeta Răduţ               Vass Levente   

     
 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.448/2006) 

Text adoptat de Senat  
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 

1.   
__ 

Titlul legii 
 

Lege privind completarea Legii 
448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

 

 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
 

Autori: membrii  comisiilor 
 

 
 

Pentru 
respectarea 

normelor de 
tehnică legislativă. 

2.   
__ 

Articol unic. - Legea 448/2006 
privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată în Monitorul 
Oficial al României nr.1 în data de 

03.01.2008, se completează 
după cum urmează: 

Articol unic. - Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1 din 3 

ianuarie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 

Pentru 
respectarea 

normelor de 
tehnică legislativă. 

https://idrept.ro/00108487.htm
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.448/2006) 

Text adoptat de Senat  
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 

3.   
Art.78 alin.(3) 

 
(3) Autorităţile şi instituţiile 
publice, persoanele juridice, 

publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap 

în condiţiile prevăzute la alin.(2), 
plătesc lunar către bugetul de 
stat o sumă reprezentând salariul 

de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată înmulţit cu 

numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat persoane cu 
handicap. 

I. Art.78, alin.(3) se completează 
prin introducerea lit. a) şi b) care 

vor avea următorul cuprins: 
„(3) Autorităţile şi instituţiile 
publice, persoanele juridice, 

publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap 

în condiţiile prevăzute la alin. (2), 
pot opta pentru una din 
următoarele variante: 

a) Să plătească lunar către 
bugetul de stat o sumă 

reprezentând salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată, înmulţit cu numărul de 

locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap. 

b) Să plătească lunar către 
bugetul de stat minim 50% din 
salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată înmulţit cu 
numărul de locuri de muncă în 

care nu au angajat persoane cu 
handicap, iar pentru diferenţa 
datorată la bugetul de stat, să 

achiziţioneze produse şi 
servicii realizate prin propria 

activitate a persoanelor cu 
handicap, angajate în 
unităţile protejate 

autorizate.” 
 

 

1. La articolul 78, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(3) Autorităţile şi instituţiile 
publice, persoanele juridice, publice 

sau private, care nu angajează 
persoane cu handicap în condiţiile 

prevăzute la alin.(2), pot opta 
pentru una din următoarele 
obligaţii: 

a) să plătească lunar către bugetul 
de stat o sumă reprezentând salariul 

de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată înmulţit cu numărul de locuri 
de muncă în care nu au angajat 

persoane cu handicap; 
b) să plătească lunar către bugetul 

de stat o sumă reprezentând 
echivalentul a minimum 50% din 
salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată înmulţit cu 
numărul de locuri de muncă în care 

nu au angajat persoane cu 
handicap, iar cu suma 
reprezentând diferenţa până la 

nivelul sumei prevăzute la lit. a), 
să achiziţioneze, pe bază de 

parteneriat, produse sau servicii 
realizate prin activitatea proprie a 
persoanelor cu handicap angajate în 

unităţi protejate autorizate.” 
 

Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru 

respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.448/2006) 

Text adoptat de Senat  
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 

4.  Art.81 alin.(2), literă nouă 
 

(2) Unităţile protejate pot fi: 
 
(...) 

II. La articolul 81, alin. (2), se 
va adaugă lit. c) care va avea 

următorul cuprins: 
 
„c) fără personalitate juridică, cu 

gestiune proprie, sub formă de 
secţii, ateliere sau alte structuri în 

cadrul ONG-urilor cu condiţia de 
a avea minim 3 persoane cu 
dizabilităţi angajate, din care 

minim 30% normă de muncă 
din total angajaţi în cadrul 

secţiei.” 
 

2. La articolul 81 alineatul (2), 
după litera b) se introduce o 

nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins: 
„c) fără personalitate juridică, cu 

gestiune proprie, sub formă de 
secţii, ateliere sau alte structuri în 

cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, care au 
angajate minimum 3 persoane cu 

handicap reprezentând cel puţin 
30% din totalul angajaţilor secţiei, 

atelierului sau structurii 
respective.” 
 

 
Autori: membrii comisiilor 

Pentru 
respectarea 

normelor de 
tehnică legislativă. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


