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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, trimisă Comisiei 

pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

pentru examinare pe fond cu adresa nr. Plx 363 din 24 septembrie 

2012. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, 

republicată. 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Rodica Nassar        Maria Eugenia Barna 
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 363 din 
24 septembrie 2012, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru sănătate 
şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avut în 
vedere:  

• avizul Consiliului Legislativ (nr.203/16.03.2012) 
• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.549/01.03.2012) 
• avizul Comisei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx 

363/1.10.2012) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.615/05.04.2012). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 în vederea asigurării 
fondurilor necesare pentru plata salariilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, prin agenţiile teritoriale de prestaţii sociale. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială din 1 octombrie 2012 au participat, în conformitate 
cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat  
 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 

24 membri ai comisiei. 
 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa Comisiei pentru 
sănătate şi familie din 10 octombrie 2012 au fost prezenţi 14 deputaţi 
din numărul total de 16 membri ai comisiei. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

17 septembrie 2012. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
În urma examinării propunerii legislative, membrii celor două 

Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,  respingerea iniţiativei 
legislative din următoarele considerente: 

• în momentul de faţă, finanţarea drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi indemnizaţiile 
acestora, se efectuează atât din bugetele locale, cât şi din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pe anul 2012. 
Preluarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a 
plăţii tuturor indemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap grav, 
pe lângă plata indemnizaţiei de însoţitor al persoanelor cu handicap 
vizual grav, nu este posibilă, datorită lipsei resurselor financiare. 

• agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială nu au 
comnpetenţă în derularea plăţilor asistenţilor persoanli, iar dacă se 
doreşte acest lucru este nevoie de modificarea legii bugetului de 
stat. 
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• aplicarea măsurilor propuse implică cheltuieli financiare 
suplimentare asupra bugetului general consolidat, iar iniţiatorii nu 
au prevăzut sursele financiare necesare, încălcând astfel dispoziţiile 
art.138 alin.(5) din Constituţia României şi cele ale art.15 alin.(1) 
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Rodica Nassar        Maria Eugenia Barna 
 
 

 
   SECRETAR,     SECRETAR, 
 Ion Burnei          Kerekes Karoly 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş                                         Şef birou Gheorghe Marinescu 
 
 
Întocmit,            Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu                                                Expert parlamentar Cristina Bologan 
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