
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate                                        Comisia pentru muncă 
             şi familie                                                         şi protecţie socială 
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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilităţi      
( PlX 396/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 19 aprilie 2006 şi  trimisă 
Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  
spre examinare,  în fond,  în procedură obişnuită, cu adresa nr.PlX  396  din 25 
aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 
 La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere avizul 
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
nr.45/214/24.05.2006, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
nr.316/18.05.2006, avizul Comisiei pentru învăţământ , ştiinţă, tineret şi sport 
nr.29/152/18.05.2006, avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/280/11.05.2006, avizul Consiliului 
Economic şi Social nr.2871/21.12.2005, avizul Consiliului Legislativ 
nr.1783/15.12.2005, precum şi punctul de vedere al Guvernului 
nr.357/27.01.2006 . 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, în conformitate cu prevederile articolului 73 
alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE, 
 
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                 DEP.STELIAN DUŢU 
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RAPORT   COMUN 
asupra propunerii legislative privind aprobarea curricum-ului social pentru 

persoanele cu dizabilităţi  ( PlX 396/2006) 
 
 
 

1. Cu adresa nr.Plx  396 din 25 aprilie 2006, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu 

dezbaterea , în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind aprobarea 

curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilităţi ( PlX 396/2006), 

respinsă de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2006,  Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere avizul 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

nr.45/214/24.05.2006, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

nr.316/18.05.2006, avizul Comisiei pentru învăţământ , ştiinţă, tineret şi sport 

nr.29/152/18.05.2006, avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/280/11.05.2006, avizul Consiliului 

Economic şi Social nr.2871/21.12.2005, avizul Consiliului Legislativ 

nr.1783/15.12.2005, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

nr.357/27.01.2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea curricum-

ului social pentru persoanele cu dizabilităţi . Propunerea legislativă cuprinde 
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prevederi privind interzicerea discriminării, hărţuirii şi victimizării persoanelor 

cu handicap, diagnosticarea, evaluarea şi revizuirea dizabilităţii, dreptul la 

educaţie şi recuperare, înfiinţarea tipurilor de centre rezidenţiale pentru această 

categorie de persoane, precum şi prevederi privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Cele două comisii propun Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 

respingere propunerea legislativă, care face obiectul raportului comun . 

2. Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor organice , 

potrivit prevederilor articolului 73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din zilele de 5.10.2006 şi 10.10.2006 au fost 

prezenţi 35deputaţi . 

Raportul comun al comisiilor a fost adoptat în unanimitate. 

5. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţia României, 

republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie împreună cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială propun Plenului  Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative privind aprobarea curricum-ului social 

pentru persoanele cu dizabilităţi ( PlX 396/2006) , întrucât prevederile 

acesteia sunt corespund, în mare măsură, cu prevederile cuprinse în proiectul de 

Lege privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap (PLX 193/2006), 

care a fost dezbătut de cele două comisii şi se află în faza elaborării raportului 

comun . 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE, 
 
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                 DEP.STELIAN DUŢU 
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