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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 561/2009 din 27 mai 
2010. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) 

a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul de a acorda persoanelor cu handicap o indemnizaţie lunară 
la nivelul cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată, 
indiferent de venituri. 

În urma rediscutării în şedinţa comună din 24 septembrie 2012, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
propunerii legislative întrucât o creştere a cuantumului indemnizaţiei lunare 
determină o influenţă financiară care nu poate fi susţinută, mai ales că 
iniţiatorii nu precizează sursele financiare aplicării măsurilor propuse, 
încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României. 

 

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comun depus 
cu nr.27/303 şi 28/135 în data de 10 mai 2010. 

 



La întocmirea prezentului raport au fost avute în vedere: 
- avizul Consiliului Legislativ (nr.709/24.06.2009) 
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.624/17.02.2010) 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1065/10.11.2009) 
- avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/671/11.11.2009) 
- punctele de vedere ale Guvernului transmise prin adresele 

nr.1956/03.08.2009 şi nr.5217/DRP/14.08.2012. 
 
La lucrări au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 40 membri ai 

celor două comisii. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  
- d-l Răzvan Vulcănescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii. 

 
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. 

 

VICEPREŞEDINTE     PREŞEDINTE 
DAN MIRCEA POPESCU   RODICA NASSAR 
 
 
 
SECRETAR      SECRETAR 
ADRIAN SOLOMON    ION BURNEI 

 
 
 
 Şef serviciu Elena Mesaroş    Şef birou Gheorghe Marinescu 
 
  
 Întocmit, 
 Expert parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Livia Spînu 
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