
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
  Comisia pentru muncă                         Comisia pentru sănătate  
     şi protecţie socială                                      şi familie 
 
Bucureşti, 27 februarie 2014                Bucureşti, 27 februarie 2014 
Nr.4c-7/634                                                    Nr.4c-8/35                  
 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 

Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie pentru dezbatere pe fond, cu adresa 

nr.PLx 461/2013 din 11 noiembrie 2013. 

 

 

    PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
 
 Florin IORDACHE                                       Rodica NASSAR 



 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  Comisia pentru muncă                                                                                                    Comisia pentru sănătate  
     şi protecţie socială                                                                                                                şi familie 
 
Bucureşti, 27 februarie 2014                                                                                          Bucureşti, 27 februarie 2014 
        Nr.4c-7/634                                                                                                                     Nr.4c-8/ 35                
  

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 461/2013 din 11 

noiembrie 2013, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea alin.(2) 

al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.645/01.07.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1283/09.12.2013) 
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• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.1832/07.10.2013). 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu o nouă literă, în sensul includerii în programele naţionale finanţate de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a programelor de dresaj de specialitate a câinilor ghizi pentru asistenţa 

persoanelor cu handicap vizual. 

 

În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii 

au dezbătut separat proiectul de lege. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 16 decembrie 

2013. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 

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

domnul Codrin Scutaru – Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 25 februarie 2014. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 17 membri ai comisiei. 

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

doamna Daniela Juravlea – director în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2013. 

 

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, membrii celor două comisii propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu un amendament, sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă, redat în Anexa 

la prezentul raport. 

 

    PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,                                  

    FLORIN IORDACHE      RODICA NASSAR 

                                                                

 

 

    SECRETAR,       SECRETAR, 

    MIHĂIŢĂ GĂINĂ     FLORIN BUICU 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo        Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXĂ 

Amendamente admise 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

 propuse 
 

1. 
 
__

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea alin.(2) al 
art.96 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
 

 
  Nemodificat  

 
 
 
 

 
2. 
 

 

 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Articol unic. - 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 f) 
se introduce o nouă literă, lit.f1), cu 
următorul cuprins: 
„f1) dezvoltarea de servicii de 
asistenţă vie şi alte forme sau servicii 
de asistenţă adecvată a 
handicapului.” 
 

 
Articol unic. - 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 f) 
se introduce o nouă literă, lit.g), cu 
următorul cuprins: 
„g) dezvoltarea de servicii de 
asistenţă vie şi alte forme sau servicii 
de asistenţă adecvată a 
handicapului.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
şi corectarea unei 
erori materiale. 
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