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                                     RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind drepturile  

                                 copiilor cu dizabilităţi 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 600/2014 din 19 
decembrie 2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
propunerii legislative privind drepturile copiilor cu dizabilităţi. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.528/08.05.2014) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1291/22.12.2014) 
• avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-9/269/11.02.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/235/03.02.2015) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2113/22.10.2014). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui 
nou cadru legislativ privind drepturile şi libertăţile copiilor cu dizabilităţi şi 
ale reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi obligaţiile autorităţilor, 
furnizorilor de servicii şi ale persoanelor fizice sau juridice responsabile în 
domeniu. 

Bucureşti, 1 aprilie 2015                                                                    
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
comisii au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţa din 17 martie 2015. 
 

La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au 
înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

• d-na Mihaela Ungureanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Persoane cu Dizabilităţi; 

• d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 
Dizabilităţi; 

• d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 
 
Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 31 martie 2015. 
 
La lucrările comisiei pentru sănătate şi familie şi-au înregistrat 

prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

• d-na Mihaela Ungureanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Persoane cu Dizabilităţi; 
 
Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie a fost adoptat cu 

majoritate de voturi. 
 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 
legislative din următoarele considerente:  

• promovarea unei legi speciale pentru copiii cu dizabilităţi ar conduce 
la o abordare segregată, neintegrată a drepturilor copilului şi a 
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drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, încălcând viziunea celor două 
Convenţii ale Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, respectiv 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

• având în vedere că aplicarea prevederilor propunerii legislative 
determină influenţe financiare asupra bugetului general consolidat se 
încalcă dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României, 
republicată, precum şi cele ale art.7 alin.(1) din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2015. 
 

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

PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
     Adrian Solomon              Dr.Florin Buicu 

          

  

 

 

         SECRETAR,                                          SECRETAR, 
       Mihăiţă Găină                                Dr.Lucreţia Roşca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Livia Spînu 
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