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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 148/2014) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 260/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 



completarea Legii nr.448/2006 , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 148/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2008 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  propunând eliminarea diferenţierii acordării 

indemnizaţiei de însoţitor, pentru persoanele adulte cu handicap vizual şi 

cele cu handicap grav, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare 

pentru adultul cu handicap, precum şi acordarea unor subvenţii de la 

bugetul de stat organizaţiilor neguvernamentale cu reprezentare naţională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 25 martie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi precum şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil, iar  Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap ( Plx 260/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 
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Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementare  modificarea alin.(1) şi 

(3) ale  art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor  persoanelor cu  handicap, în sensul acordării gratuităţii 

transportului interurban pe  calea ferată pentru un număr nelimitat de 

călătorii, iar  cu  mijloace auto sau  cu nave de transport fluvial, pentru 

12, respectiv, 6 călătorii dus întors pentru persoanele cu handicap grav, 

respectiv, accentuat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de respingere 

a iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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