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Comisia pentru muncă şi protecţie socială        Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
Bucureşti, 10 mai 2010 

Nr. 27/303 
        Bucureşti, 10 mai 2010 

     Nr.28/135 
 
 

RAPORT  COMUN  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 
 

 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost retrimisă Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie, în vederea întocmirii unui nou raport, cu adresa nr. 

Plx 561 din 20 aprilie 2010. 

 

În urma rediscutării în şedinţa comună din 4 mai 2010, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente şi întocmirea unui raport de înlocuire. 

 

La lucrări au fost prezenţi 37 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai celor două comisii. 
 



 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Ioana 

Mihaela Leşe – preşedinte Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea cu modificări a propunerii legislative, după cum 
urmează:  
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

 

Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

__ 
 
Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
 

 
 
 
Lege pentru modificarea 
alin.(4) al art.58 din Legea  
nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
 
Autor: d-l deputat Victor Paul 
Dobre 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
__ 

 
Art.I. - Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.176 din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

 
Art.I. – Alineatul (4) al 
articolului 58 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, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Autor: d-l deputat Victor Paul 
Dobre  
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
3.  

Art.58 alin.(4) 
 
 
 
(4) Adultul cu handicap 
beneficiaza, în conditiile 
prezentei legi, de urmatoarele 
prestatii sociale: 
a) indemnizaţie lunară, 
indiferent de venituri: 
 
 
1. în cuantum de 202 lei, pentru 
adultul cu handicap grav; 
 
2. în cuantum de 166 lei, pentru 
adultul cu handicap accentuat; 
 
__ 
 
 
 
__ 
 
 
 
b) buget personal 
complementar lunar, indiferent 
de venituri: 
 
 
1. în cuantum de 91 lei, pentru 

 
1. La articolul 58 alineatul (4) 
lit.a) pct. 1 şi 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
“(4) Adultul cu handicap 
beneficiază, în condiţiile prezentei 
legi, de următoarele prestaţii 
sociale: 
a) indemnizaţie lunară, indiferent 
de venituri, la nivelul 
cuantumului stabilit pentru 
pensia socială minimă.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 

 
Se elimină. 
 
 
 
“(4) Adultul cu handicap 
beneficiază, în condiţiile 
prezentei legi, de următoarele 
prestaţii sociale: 
a) o indemnizaţie lunară, 
indiferent de venituri, după 
cum urmează: 
 

1. în cuantum de 350 lei,  
pentru adultul cu handicap grav; 
 
2. în cuantum de 300 lei, pentru 
adultul cu handicap accentuat; 
 
3. în cuantum de 100 lei, 
pentru adultul cu handicap 
mediu; 
 
4. în cuantum de 50 lei, 
pentru adultul cu handicap 
uşor. 
 
b) un buget personal 
complementar lunar, indiferent 
de venituri, după cum 
urmează: 
 
1. în cuantum de 100 lei, pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Acordarea indemnizaţiei 
în cuantum diferit, în 
funcţie de gradul de 
handicap. 
 
Pentru a crea cadrul 
legal pentru acordarea 
indemnizaţiei şi 
persoanelor cu handicap 
mediu şi uşor. 
 
 
 
Este necesară majorarea 
acestei indemnizaţii 
minimale pentru 
acoperirea unor nevoi 
stringente. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
adultul cu handicap grav; 
 
2. în cuantum de 68 lei, pentru 
adultul cu handicap accentuat; 
 
3. în cuantum de 33,5 lei, 
pentru adultul cu handicap 
mediu. 

adultul cu handicap grav;  

 

 
2. în cuantum de 75 lei, pentru 
adultul cu handicap accentuat;  
 
3. în cuantum de 40 lei, pentru 
adultul cu handicap mediu.” 
 
 
Autori: d-l deputat Victor Paul 
Dobre, d-na deputat Cristina 
Ancuţa Pocora şi Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi 
 

 
 
 
 

4. __ __  
Art.II. - Drepturile prevăzute 
la art.I se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie 2011. 
 
Autori: domnii deputaţi Ioan-
Nelu Botiş şi Victor Paul Dobre 
 

 
Pentru identificarea 
surselor de finanţare, în 
vederea includerii 
sumelor necesare 
aplicării legii în bugetul 
de stat pe anul 2011. 
 

5.  
__ 

 
Art.II. – Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
Art.III. – 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, precum şi cu 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi 
identificarea corectă a 
actului pentru care se 
dispune republicarea. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
modificările aduse prin 
prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor: d-l deputat Victor Paul 
Dobre 
 

 
 
 
PREŞEDINTE      PREŞEDINTE 
VICTOR PAUL DOBRE     RODICA NASSAR 

 
 
 

SECRETAR       SECRETAR 
KEREKES KAROLY     ION BURNEI 

 
 
 
 
 
Şef serviciu,            Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Elena Mesaroş         Consilier parlamentar George Marinescu 
 

Consilier parlamentar Florin Danciu 
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