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   AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia drepturilor persoanelor cu handicap 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 
drepturilor persoanelor cu handicap, trimis cu adresa nr. P.L.x 181 din 4 martie 2015 și înregistrat cu nr. 
4c-11/325  din 9 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din  3 martie 
2015, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
proiectul de lege în ședința din  17 martie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 
un nou articol, art,78¹, în vederea înființării Fondului național pentru reabilitarea persoanelor cu handicap, 
având ca obiectiv principal colectarea și gestionarea sumelor provenite din taxele achitate de angajator. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.566/14.05.2014.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative deoarece sunt încălcate prevederile art.138 alin.(5) 
din Constituția României, republicată. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din categoria legilor 
organice.  

                         VICEPREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                      Ciprian Nicolae NICA                     Sorin Constantin STRAGEA 
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