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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, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au
fost sesizate, prin adresa nr. Plx 211/2018 din 16 aprilie 2018, 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 favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1139/20.12.2017)

•

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/209/25.04.2018)

•

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.4c-17/216/24.04.2018)

•

punctul de vedere, negativ, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele
cu Dizabilităţi.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Legii nr.448/2006, urmărind asigurarea cadrului legal pentru ca evaluarea,
reevaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap, în cazul persoanelor
nedeplasabile, să se efectueze la domiciliul sau reşedinţa persoanei în
cauză.

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut
propunerea legislativă în şedinţe separate.
La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 26 iunie
2018 şi-au înregistrat prezenţa 15 deputaţi din totalul de 18 membri. În
urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu
10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere, respingerea propunerii
legislative.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul
completările

Camerei
ulterioare,

Deputaţilor,
domnul

republicat,

Adrian

Vlad

cu

modificările

Chiotan,

şi

preşedintele

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 3
octombrie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi din totalul de 23 de
membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi două abţineri),
respingerea propunerii legislative.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul
completările

Camerei
ulterioare,

Deputaţilor,
domnul

republicat,

Adrian

Vlad

cu

modificările

Chiotan,

şi

preşedintele

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10
aprilie 2018.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75

din

Regulamentul

Constituţia
Camerei

României,
Deputaţilor,

republicată,
republicat,

şi
cu

ale

art.92

modificările

din
şi

completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât măsurile
propuse se regăsesc deja în Legea nr. 448/2006 la lit.i) a art.6.
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