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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada   2 – 4 septembrie 2014  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua  

de 2.09.2014 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 3.09.2014 între orele 

9,30 – 16,00  şi în ziua de 4.09.2014 între orele 9,30 – 12,00, având 

următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 148/2014) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 260/2014) – 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 propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor 



persoanelor cu handicap ( Plx 148/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2008 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap propunându-se:  

- acordarea posibilităţii adulţilor cu handicap grav de a opta 

pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor, 

- creşterea cuantumurilor indemnizaţiei lunare, precum şi a 

bugetului personal complementar lunar acordate adulţilor cu handicap,  

- acordarea posibilităţii organizaţiilor neguvernamentale cu 

reprezentare naţională în cel puţin 10 filiale judeţene, cu activitate în 

domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, de a beneficia, în condiţiile 

legii, de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de respingere 

a iniţiativei legislative. 

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

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 260/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementare  modificarea 

alin.(1) şi (3) ale  art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor  persoanelor cu  handicap, în sensul acordării 

gratuităţii transportului interurban pe  calea ferată pentru un număr 

nelimitat de călătorii, iar  cu  mijloace auto sau  cu nave de transport 
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fluvial, pentru 12, respectiv, 6 călătorii dus întors pentru persoanele cu 

handicap grav, respectiv, accentuat. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de respingere 

a iniţiativei legislative. 

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

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu    , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) , fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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