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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
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 şi Comisia pentru
sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr.Plx 194/2010 din 19
aprilie 2010, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru
modificarea

şi

completarea

Legii

nr.448/2006

privind

protecţia

şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:
•

avizul Consiliului Legislativ (nr.1283/09.11.2009)

•

avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/205/12.05.2010)

•

avizele

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/336/27.04.2010)
•

avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
(nr.37/429/27.04.2010)

•

punctele

de

vedere

ale

Guvernului

transmise

prin

adresele

nr.186/25.01.2010 şi nr.5217/DRP/14.08.2012.
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Propunerea legislativă au ca obiect de reglementare modificarea
şi

completarea

Legii

nr.448/2006

privind

protecţia

şi

promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Prin modificările propuse se doreşte crearea de
centre tip respiro, pentru ca în perioada în care asistenţii personali,
asistenţii maternali sau persoanele care au în îngrijire şi supraveghere
persoane cu handicap sunt în concediu de odihnă sau în incapacitate
temporară de muncă, persoanele cu handicap să fie internate în aceste
centre.
De asemenea, se propune majorarea cuantumului alocaţiei lunare
de plasament cu 50% pentru primul copil cu handicap luat în plasament şi
cu 65% pentru al doilea copil cu handicap primit în plasament în acelaşi
timp. Totodată, se propune acordarea unei prime de vacanţă, egală cu un
salariu de bază al unui asistent social cu studii medii, persoanei care are în
îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap, dacă pe durata
concediului

de

odihnă

menţine

copilul

cu

handicap

în

îngrijire,

supraveghere şi întreţinere.
Comisiile

propun

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

iniţiativei legislative din următoarele considerente:
•

Legea nr.448/2006 conţine reglementări în baza cărora se pot
înfiinţa centre de tip respiro, în subordinea consiliilor judeţene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

•

acordarea unei prime de vacanţă persoanei care are în îngrijire,
supraveghere

şi

întreţinere

un

copil

cu

handicap

crează

discriminare având în vedere că atât copilul cu handicap grav, cât
şi adultul cu handicap grav beneficiază de asistent personal;
•

promovarea iniţiativei legislative ar conduce la un efort bugetar
suplimentar, care nu poate fi susţinut. În acest sens, precizăm că
se încalcă prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României
întrucât iniţiatorii nu au prevăzut mijloacele necesare pentru
acoperirea creşterii cheltuielilor, astfel cum prevede şi art.15
alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în
şedinţa comună din 24 septembrie 2012
La lucrări au fost prezenţi 35 deputaţi din totalul de 40 membri ai
celor două comisii.
Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor:
-

d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-l Răzvan Vulcănescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 13

aprilie 2010.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75

din

Constituţia

României,

republicată,

şi

ale

art.92

din

Regulamentul Camerei Deputaţilor.
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