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Domnului deputat  

Adrian SOLOMON, 

        Preşedintele Comisiei pentru muncă și protecție socială 

 

Domnului deputat  

Nelu TĂTARU, 

        Preşedintele Comisiei pentru sănătate și familie 

 

                       

                      

AVIZ 

asupra Propunerii legislative 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,  Biroul  

Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx 665/2022 din 

24 octombrie 2022, spre dezbatere şi avizare, Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

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

handicap,  înregistrat cu  nr. 4c-4/289/11.10.2022. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege, în ședința din 19 

octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.448/2006. 

Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează înfiinţarea unui card electronic similar cardurilor emise 

în baza Legii nr.165/2018, care să permită cumularea tuturor prestaţiilor sociale, pentru a se asigura 

debirocratizarea şi facilitarea acordării prestaţiilor sociale persoanelor cu dizabilităţi. 

La întocmirea prezentului aviz, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 917/09.08.2022); 

- avizul favorabil Consiliului Economic și Social (nr. 4812/02.08.2022); 

- punctul de vedere al Guvernului înregistrat cu nr. 555/13.10.2022, conform căruia nu 

susține adoptarea inițiativei legislative. 

 În şedinţa din 16 noiembrie 2022, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în 

conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  au  

hotărât, cu majoritate de voturi, să  îi acorde aviz nefavorabil. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr, Consilier 


