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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/212/12 iunie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor 
cu handicap 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr. Pl.x 346 din 2 mai 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a  
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.519/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1603/27.11.2006) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2792/20.11.2006) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.298/14.05.2007) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.553/14.05.2007) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.315/11.05.2007) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.174/16.05.2007) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3995/27.12.2006). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alineatului (1) 
al articolului 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind 
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea acordării dreptului la asistent personal pentru adultul 
seropozitiv HIV/SIDA. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
întrucât, în conformitate cu art.102 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, „la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind 
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.310 din 30 iunie 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare [...]”. Prin urmare, iniţiativa legislativă a rămas fără obiect. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

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

3. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 5 mai 2007 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse 

 d-na Alina Chiriţă – consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 
Persoane cu Handicap. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 aprilie 

2007. 
 

6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
         
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena MESAROŞ 


