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RAPORT  SUPLIMENTAR  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

În temeiul art.70  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie, prin adresa  
nr. Plx 583/2013 din 9 decembrie 2014, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, principalele modificări se 
referă la: 
• stabilirea unei noi situaţii de încetare a contractului individual de muncă 

al asistentului personal al persoanei cu handicap grav, şi anume aceea 
a expirării perioadei de valabilitate a certificatului de încadrare în grad 
de handicap; 

• modificarea prevederilor referitoare la numărul de exemplare în care se 
încheie contractul individual de muncă al asistentului personal al 
persoanei cu handicap grav, un exemplar fiind transmis şi agenţiei 
teritoriale pentru prestaţii sociale; 

• modificarea sursei de finanţare a sumelor necesare din care se suportă 
salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, în sensul 
ca acestea să fie suportate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

•  abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea adulţilor cu handicap 
vizual grav şi a adulţilor cu handicap grav, care au şi calitatea de 
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pensionari de invaliditate gradul I, pentru asistent personal sau 
indemnizaţie de însoţitor, potrivit legii. 
 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 
deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 11 martie 2015, membrii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 
propunerii legislative, exprimată în raportul comun cu nr. 4c-7/773, 
respectiv 4c-8/78 depus în data de 10 aprilie 2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au 

înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 24 martie 2015, membrii 
Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă), menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 
propunerii legislative, exprimată în raportul comun cu nr. 4c-7/773, 
respectiv 4c-8/78 depus în data de 10 aprilie 2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie şi-au înregistrat 

prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
 
La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie a 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, doamna 
Mihaela Ungureanu – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 

 PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
     Adrian Solomon                          Dr.Florin Buicu  

  
     

                 SECRETAR,                             SECRETAR, 
              Mihăiţă Găină                              Dr.Lucreţia Roşca 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,                                                                               Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu                                          Consilier parlamentar Livia Spînu 
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