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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative de modificare şi completare a 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 a fost sesizată, prin 
adresa nr. Plx 772 din 12 noiembrie 2007, cu dezbaterea pe fond în 
procedură obişnuită a propunerii legislative de modificare şi completare a 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.626/21.05.2007) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1221/29.01.2008) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.25/764/06.02.2008) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/19/30.01.2008) 
• drepturile omului 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1383/07.06.2007). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.41 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
iniţiativei legislative pentru evitarea paralelismului legislativ întrucât 
soluţia propusă de iniţiatori a fost reglementată prin Legea nr.275/2007 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 6 februarie 
2008 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse 

- d-l Toader Dima – secretar general, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap 

- d-na Anca Ilie – şef serviciu juridic, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

noiembrie 2007. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  

 
  
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 


