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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 2 şi 3 aprilie  2014  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

02.04.2014 între orele 10,00 – 16,00 şi în ziua de 03.04.2014 între orele 9,30 

– 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 71/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare ( Plx 583/2013) – 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 proiectului de Lege pentru modificarea şi 



completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 71/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.59 din Legea nr.448/2206 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul ca persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat 

deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi 

pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de 

valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, să fie 

excluse de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege, 

reglementându-se situaţiile în care aceste persoane se prezintă pentru 

reevaluare. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate  de voturi  , adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport comun. 

 

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

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, la 

solicitarea iniţiatorului , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. 

Camelia Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă              

( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind absent 

dl.dep.Nicolae Bănicioiu( Grup Parlamentar al PSD). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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