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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 26 din Legea 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 şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 375 din 1 septembrie 2009, cu 

dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea art. 26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au 

avut în vedere:  
 



• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.164/11.03.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.432/21.09.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/743/8.09.2009) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1129/06.05.2009). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 

persoanele cu handicap grav sau accentuat pensionare să beneficieze de scutire de impozit pentru veniturile provenite 

din pensii. 

 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea propunerii legislative în vederea neimpozitării sumei din 

pensie ce depăşeşte 1000 de lei pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, pentru corelare cu situaţia în care 

persoanele cu acelaşi tip de handicap aflate în activitate sunt scutite de impozit pe veniturile realizate din salarii sau din 

indemnizaţii de natură salarială, urmărindu-se instituirea unui tratament nediscriminatoriu între aceste categorii de 

persoane. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor doamna Anca Ilie director în cadrul Autorităţii Naţionale Pentru Persoanele cu Handicap. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa comună din data de 20 octombrie 2009. La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 

19 membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 19 membri din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 30 iunie 2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun admiterea cu modificări a propunerii legislative, după cum urmează:  
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Amendamente admise 

 
 
 

Nr. 
crt. Text Legea nr.448/2006 Text iniţiatori 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. _ Titlul Legii 

 
Lege pentru modificarea art.26 
din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap 
 

 
 
Lege pentru modificarea 
lit.a) a art.26 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) scutire de impozit pe 
veniturile din salarii şi 

 
Articol unic. – La art. 26 din 
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 
ulterioare, lit. a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
„a) scutire de impozit pe 

 
Articol unic. – Litera a) a 
articolului 26 din 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 va 
avea următorul cuprins: 
 
„a) scutire de impozit pe 
veniturile din salarii, 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text Legea nr.448/2006 Text iniţiatori 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
indemnizaţii de natură 
salarială; 

veniturile din salarii, 
indemnizaţii de natură 
salarială şi pensii;” 
 

indemnizaţii de natură 
salarială şi pensii;” 
 
Autor: Comisiile 
 

 

 
PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
Victor Paul Dobre          Rodica Nassar 
 
 
 
 
SECRETAR,            SECRETAR, 

 Kerekes Karoly            Horia Cristian 
 
 
 
 
Şef serviciu,             Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş           Consilier George Marinescu 
 
 
 
 
Întocmit,             Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo          Consilier parlamentar Florin Danciu 
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