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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 

Nr. 4c-9/452  Nr. 4c-10/216 

 
Bucureşti, 14 aprilie 2021 

 
 
 
 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru completarea art.861 din Legea nr.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 359/2020 din 10 iunie 2020, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond. 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 

Oana Silvia Țoiu          dr.Nelu Tătaru 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 

Nr. 4c-9/452  Nr. 4c-10/216 

 
Bucureşti, 14 aprilie 2021 

 
 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.861 din  

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

 

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie, au fost sesizate, 
prin adresa nr. PLx 359/2020 din 10 iunie 2020, cu dezbaterea pe fond, 
a proiectului de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.861 din Legea nr.448/2006 cu un nou alineat, alin.(21), urmărindu-se 
extinderea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad 
de handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru copiii cu handicap 
a căror afecţiune se încadrează în patologia bolilor degenerative, pentru 
cei cărora le lipseşte un membru în urma amputaţiei şi pentru cei cu 
tulburări din spectrul autismului, certificate de medicul de specialitate. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.391/27.04.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social 

(nr.8577/15.04.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/330/16 iunie 2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/314/16.06.2020). 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 03.06.2020. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa online din 14 decembrie 2020 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu 
amendamente. 

La lucrări au participat membrii comisiei conform listei de prezenţă. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Alin Ignat, Secretar de Stat în Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa online din 13 aprilie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, din 
totalul de 25 membri ai comisiei. 

 
Proiectul de lege 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.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 
amendamentele  prezentate în anexa la raportul comun. 

 

 

   PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

 

Oana Silvia Țoiu   dr.Nelu Tătaru 

 

 

 

  SECRETAR,              SECRETAR, 

 

Eugen Neață       Liviu Ioan Balint 
 

 

 

 
Șef birou Lidia Vlădescu  
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo                                       Şef birou Cristina Bologan  
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au adoptat proiectul de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

Titlul legii 

 

Lege pentru completarea art.861 din 

Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 

 

Nemodificat 

 

2.   

Articol unic. - La articolul 861 din Legea 

nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.1 din 3 ianuarie 

2008, cu modificările și completările 

ulterioare, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alin.(21), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

Art.I. - La articolul 861 din Legea nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 

3 ianuarie 2008, cu modificările și completările 

ulterioare, după alineatul (2) se introduce un 

nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: 

 

 

 

Pentru respectarea normelor 

de tehnică legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

3.   

„(21) În situația în care copilului îi sunt 

eliberate două certificate de încadrare 

consecutive cu termen maxim de 

valabilitate de 2 ani și la ambele se 

menține gradul de handicap grav, 

începând cu al treilea, respectiv după 4 

ani, Comisia pentru protecția copilului 

eliberează un certificat valabil până la 

vârsta de 18 ani, pe baza unor criterii 

biopsihosociale specifice, elaborate de 

Ministerul Sănătății împreună cu 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 

termen de 60 de zile.” 

 

 

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(2), în situația în care copilului cu dizabilități 

îi sunt eliberate, consecutiv, două certificate 

de încadrare în grad de handicap grav, fiecare 

având termenul de valabilitate de 2 ani, 

ulterior, Comisia pentru protecția copilului 

eliberează un certificat valabil până la vârsta de 

18 ani, pe baza unor criterii bio-psiho-sociale 

specifice, elaborate de Ministerul Sănătății 

împreună cu Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale.” 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Pentru claritatea textului. 

Partea finală a textului 

referitoare la termenul pentru 

elaborarea criteriilor bio-

psiho-sociale specifice, a fost 

cuprinsă în cadrul unui articol 

roman. 

4.   

__ 

 

Art.II. – În termen de 60 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi se 

aprobă prin ordin comun al ministrului 

sănătății şi al ministrului muncii și 

protecției sociale criteriile bio-psiho-

sociale prevăzute la art.861 alin.(21) din 

Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu 

completările aduse prin prezenta lege. 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

Pentru evitarea retroactivării 

normei propuse, precum și 

pentru eliminarea oricărei 

neclarități. 

 


