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Proces verbal 
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din ziua de 30 noiembrie 2010 
 

 
Miercuri, 30 noiembrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 30 noiembrie 2010, au fost înscrise următoarele 

puncte: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x 679/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL.x 681/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 662/2010). 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, care a declarat 

deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de 

convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în regim de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.x 679/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării procesului de reevaluare a 

persoanelor cu handicap şi extinderii sferei de competenţă a comisiei superioare, mai ales pe 

acest segment, ca urmarea a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma 

acţiunilor de control efectuate în baza ordinelor ministerului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale, a introducerii acţiunii de suspendarea a dreptului de asistenţă socială sub forma de 

prestaţii sociale în bani, până la încheierea procesului de reevaluare, a anulării încadrării în 

grad de handicap pentru persoanele adulte cu handicap, dacă în urma reevaluării nu se 

menţine încadrarea în gradul de handicap şi a introducerii de sancţiuni în cazurile în care 

certificatele de încadrare în grad de handicap au fost acordate nejustificat. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

(PL.x 681/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii 

cadrului juridic existent cu privire la drepturile de care beneficiază persoanele singure şi 

familiile sărace lipsite de mijloace de subzistenţă. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie (PL.x 662/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările 

ulterioare, în scopul protejării mai eficiente a victimelor violenţei în familie. 

Membrii Comisiei au fost informaţi despre faptul că a fost depusă la Biroul Permanent 

al Camerei Deputaţilor o solicitare de prelungire a termenului de depunere a raportului, în 

vederea dezbaterii acestui proiect împreună cu organizaţiile neguvernamentale implicate în 

domeniu, solicitarea fiind aprobată. 
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În ziua de 30 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu,  

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, 

domnul deputat Ioan Sorin Roman.  

Au absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat 

Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 
    

          SECRETAR   
 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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