
 
 

                                                                                
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       COMISIA JURIDICĂ, 
       DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

         Bucureşti, 2 aprilie 2019 
        Nr.PLx. 131/2019 

                                                     
A V I Z 
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, înaintat cu nr. PLx.131 din 13 martie 2019 şi înregistrat în cadrul Comisiei 
juridice cu nr. 4c-13/230/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin.(9)  pct.2 din 
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 11 martie 2019.  
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006. Intervenţiile legislative vizează stabilirea, de către Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, a unui termen permanent de valabilitate a certificatului 
de încadrare în grad şi tip de handicap pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a 
generat amputarea membrelor, fără a mai fi necesară prezentarea acestora la reevaluările 
periodice, precum şi monitorizarea, de către medicul de familie, a respectării măsurilor 
cuprinse în programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu 
handicap. 

             În şedinţa din data de 2 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
lege supus avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1143 
din 29.11.2018 . 
           În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu  
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă de 
către Biroul Permanent.  
             În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
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