PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi

Bucureşti, 11 noiembrie 2009
Nr.37/ 671

AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea
de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 561/2009), Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională.
La Senat, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a adoptat un raport cu amendamente, dar care în plenul
Senatului din 2 noiembrie 2009 nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru lege organică.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă
menţionată mai sus, în şedinţa din 10.11.2009.
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ
nr.709/24.06.2009. Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamentele din anexa.
PREŞEDINTE
Cristina Ancuţa POCORA
Intocmit,
Consilier parlamentar - dr. Luminiţa Gheorghiu

ANEXA

AMENDAMENTE ADMISE
De Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi
la
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
(Plx 561/2009-Camera Deputaţilor)
Nr.crt.

Text lege de bază

1.

Art. 58. - (1) Copiii cu handicap, inclusiv
copiii cu handicap de tip HIV/SIDA,
beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi
în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu
100%.
(2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA
beneficiază de o alocaţie lunară de hrană,
calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană
stabilite pentru consumurile colective din
unităţile sanitare publice.
(3) Adultul cu handicap vizual grav
primeşte pentru plata însoţitorului o
indemnizaţie echivalentă cu salariul net al
asistentului social debutant cu studii medii
din unităţile de asistenţă socială din sectorul
bugetar, altele decât cele cu paturi.
(4) Adultul cu handicap beneficiază, în
condiţiile prezentei legi, de următoarele
prestaţii sociale:
a) indemnizaţie lunară, indiferent de
venituri:
1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu
handicap grav;
2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu
handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar,
indiferent de venituri:
1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu
handicap grav;
2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu

Text (L411/2009)

Amendamente Comisie

La art. 58, alin. (4) se modifică şi
se completează şi va avea
La articolul 58, alineatul (4), lit. a), următorul cuprins:

pct. 1 şi 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Art.58
(4)
“
Adultul
cu
handicap
beneficiază, în condiţiile prezentei
legi, de următoarele prestaţii
sociale:
a) indemnizaţie
lunară,
indiferent de venituri, la
nivelul cuantumului stabilit
pentru
pensia
socială
minimă.

Art.58
(4) Persoanele cu handicap
beneficiază,
în
condiţiile
prezentei legi de următoarele
prestaţii sociale:
a. o indemnizaţie lunară, de care
beneficiază adultul cu handicap,
indiferent de venituri după cum
urmează:
1. în cuantum de 350 lei,
lunar pentru adultul cu
handicap grav;
2. în cuantum de 300 lei,
pentru
adultul
cu
handicap accentuat;
3. în cuantum de 100 lei,
pentru
adultul
cu
handicap medium;

Motivare

indemnizație
minimală
pentru
acoperirea
unor nevoi
strigente

handicap accentuat;
3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu
handicap mediu.
(5) Beneficiază de prestaţia socială
prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau
reprezentantul legal al copilului cu handicap
grav, accentuat ori mediu pe perioada în
care îl are în îngrijire, supraveghere şi
întreţinere.
(6) Nu pot beneficia de prevederile alin.
(4):
a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în
centre rezidenţiale publice, cu excepţia
centrului de tip respiro;
b) persoanele cu handicap care sunt
reţinute, arestate sau condamnate definitiv
la o pedeapsă privativă de libertate, pe
perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
c) adulţii cu handicap grav sau accentuat
care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi
protecţia asistentului personal profesionist.

2.

3.

4. în cuantum de 50 lei,
pentru
adultul
cu
handicap uşor.
b.
un
buget
personal
complementar lunar, de care
beneficiază
indiferent
de
venituri,
familia
sau
reprezentantul legal al copilului
cu handicap grav, accentuat ori
mediu, pe perioada în care îl are
în îngrijire, supraveghere şi
întreţinere, după cum urmează:
1. în cuantum de 100 lei,
pentru adultul cu handicap grav;
2. în cuantum de 75 lei, pentru
adultul cu handicap accentuat;
3. în cuantum de 40 lei, pentru
adultul cu handicap mediu.

(5) Beneficiază de prestaţia socială
prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau
reprezentantul legal al copilului cu handicap
grav, accentuat ori mediu pe perioada în
care îl are în îngrijire, supraveghere şi
întreţinere.

Art. 58 alin.(5) din Legea
nr.448/2006 se elimină, urmând
să se dea o nouă numerotare.

(10) Sumele aferente drepturilor prevăzute
la alin. (1)-(5) şi cheltuielilor de administrare
se vor asigura prin bugetele proprii ale
judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti
din transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale, prevăzute cu această
destinaţie în bugetul Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.

La art. 58, alin.(10) din Legea
nr.448/2006 se modifică astfel:
(10)
Sumele
aferente
drepturilor prevăzute la alin. ( 1 )
(4)
şi
cheltuielilor
de
administrare se vor asigura prin
bugetele
proprii
ale
judeţelor/sectoarelor

Nu mai este
cazul
fiind
reglementat
prin alineatul
anterior
şi
anume alin.b)
al art.(4).
Alineatu (5) a
fost elimnat
prin prezenta
propunere
legislativă.

Alin. (5) se
va înlocui
cu
alin.
(4).

municipiului
Bucureşti
din
transferuri de la bugetul de stat
către bugetele locale, prevăzute
cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse.
4.

(11) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)(5) se realizează prin direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului
judeţene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.

Alineatu (5) a

La art. 58, alin.(11) din Legea fost elimnat
prin prezenta
nr.448/2006 se modifică astfel:
propunere
(11) Plata drepturilor prevăzute
la alin. (1)-(4) se realizează prin
direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului
judeţene, respectiv locale ale
sectoarelor
municipiului
Bucureşti.

legislativă.

Alin. (5) se
va înlocui
cu alin.
(4).

