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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege 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 sănătate şi familie şi Comisia
pentru muncă şi protecţie socială , au fost sesizate, prin adresa nr.
PLx 42/2015 din 9 februarie 2015, cu dezbaterea pe fond, în
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea art.26
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în
vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.601/21.05.2014)
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
(nr.4c-2/91/18.02.2015)
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-11/124/17.02.2015)
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi (nr.4c-17/283/24.02.2015)
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1925/02.10.2014).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art. 26 din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul instituirii posibilităţii ca persoanele
cu handicap grav sau accentuat să beneficieze de scutirea de la

plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi
mototriciclurilor, fără ca acestea să fie adaptate handicapului,
scutirea aplicându-se numai pentru unul dintre aceste mijloace de
transport.
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii au dezbătut în
şedinţe separate proiectul de lege.
În şedinţa din 17 martie 2015, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege. La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi,
din totalul de 24 membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor:
• d-na Mihaela Ungureanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională
pentru Persoane cu Dizabilităţi;
• d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru
Persoane cu Dizabilităţi;
• d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice.
În şedinţa din 31 martie 2015, Comisia pentru sănătate şi
familie a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului
de lege. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul
de 19 membri ai comisiei.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Mihaela Ungureanu –
Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi;
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României,
republicată.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5
februarie 2015.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

2

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun
Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative
din următoarele considerente:
• propunerea privind extinderea scutirii acordată persoanele cu
handicap grav sau accentuat de la plata taxei asupra
autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, fără
ca acestea să fie adaptate handicapului, trebuie să facă
obiectul noului proiect privind Codul fiscal;
• iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării
măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art.138
alin.(5) din Constituţia României, republicată, precum şi cele
ale art.7 alin.(1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare
nr.69/2010 .
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