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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 2 şi 3 aprilie  2014 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 

18 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: 

-  dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Daniela Juravlea, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 71/2014) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 



 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 71/2014). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.59 din Legea nr.448/2206 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul ca persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat 

deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil 

şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de 

valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, să fie 

excluse de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege, 

reglementându-se situaţiile în care aceste persoane se prezintă pentru 

reevaluare. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2014. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice susţine adoptarea proiectului de lege, în forma înaintată de 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi precizează că 

termenul de „stadiu ireversibil” nu corespunde limbajului medical clasic. 

 

 



 

 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.dep.dr.Camelia 

Bogdănici, domnia sa menţionând că termenul corect este „stadiu 

irevizuibil”. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate  de voturi , adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

şi întocmirea unui raport comun. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, la 

solicitarea iniţiatorului , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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