
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget,  
      finanțe și bănci  

                   Bucureşti, 21.09.2016 
                            Nr. 4c-2/330 
                            PL-x 220 

 
 
 

AVIZ 
 

asupra Propunerii legislative pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 
 
 
             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 
cu Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
transmisă cu adresa nr. PLx-220 din 26 aprilie 2016. 
 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 20 
septembrie 2016. 
 
 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 
 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 
 În timpul dezbaterilor, membrii comisiei au admis amendamentul prezentat mai jos. 

 
 
 

  
 
 
 

cristina.dicu
Original



 
 
Nr. 
crt. Text propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art.I. -  La alineatul (2) al articolului 
96 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
după litera g) se introduce o nouă 
literă, lit. h), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
h) accesibilizarea instituţiilor şi a 
clădirilor publice pentru toate 
persoanele cu handicap, indiferent de 
tipul de handicap. 

  

Articolul I se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.I. - La alineatul (2) al articolului 
96 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după litera g) se introduce 
o nouă literă, lit. h), cu următorul 
cuprins: 
 
h) accesibilizarea instituţiilor şi a 
clădirilor publice pentru toate 
persoanele cu handicap, indiferent 
de tipul de handicap, conform unui 
calendar asumat de fiecare 
instituţie, în raport cu resursele 
financiare disponibile. 
 
Autor: Dep. Paul Maria-Andreea - 
PNL 

În vederea eşalonării 
cheltuielilor bugetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
Consultant parlamentar 
Dicu Ana Cristina 

 


