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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 8.04.2010 între orele 09,00 - 12,00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl-x 561/2009) , sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl-x 606/2009), sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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                  La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii                 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Pl x 561/2009) , sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respinsă de Senat în 

şedinţa din 2 noiembrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările ulterioare, în scopul de a acorda 

persoanelor cu handicap o indemnizaţie lunară la nivelul 

cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată, 

indiferent de venituri. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate 

de voturi, a înaintat un raport preliminar de admitere cu 

amendamente de formă şi fond care vizează acordarea unei 

indemnizaţii lunare şi a unui buget personal complementar lunar, 

cu cuantum diferit, în funcţie de gradul de handicap. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

propunerii legislative cu amendamentele prezentate în raportul 

preliminar înaintat de către Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 
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La punctul  doi al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ( Pl-x 606/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(3), în care se 

prevede, pentru adulţii cu handicap, un venit minim lunar în 

cuantum de 300 lei care se indexează în fiecare an cu indicele de 

inflaţie, pe lângă indemnizaţia lunară şi bugetul complementar 

lunar de care beneficiază în prezent adulţii cu handicap. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât, în 

unanimitate, respingerea iniţiativei legislative ca fiind rămasă fără 

obiect, ca urmare a adoptării propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl-x 561/2009). 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative aflată în discuţie. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD+PC), 

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup 

Parlamentar al PD-L), dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu 

(Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al 

PD-L), dl.dep. Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al 

PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al 

PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-

L)  . 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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