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La lucrările comisiei din ziua de 12 octombrie 2021 sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 13 și 14 

octombrie sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

    1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (Plx. 496/2017) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială.  

   2.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei 

de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale (Plx. 481/2020) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru învățământ. 

   

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.87 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Plx. 496/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.87 din Legea nr.448/2006, în vederea stabilirii unui tratament 

corespunzător pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat şi 

grav. Persoanele cu handicap pentru care comisia de evaluare a stabilit 

anterior încadrarea în gradele de handicap accentuat şi grav vor fi evaluate 

anterior la domiciliu. Comisia de evaluare se deplasează la domiciliul 

acesteia după o prealabilă programare şi informare a persoanei cu privire la 

ora şi data efectuării evaluării periodice. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 20 noiembrie 2017. 

  În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente admise transmis de Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

 Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Amendamentele sunt redate  în  

anexa care face parte integrantă din raportul comun întocmit de cele două 

comisii. 

    La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice 

din România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Medicale (Plx. 481/2020) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învățământ. 

   Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.230/2008, precum şi modificarea Legii nr.264/2004, în 

sensul unificării cadrului legislativ în care funcţionează cele două instituţii 

enunţate, în ceea ce priveşte aprobarea statului de funcţii, caracterul viager al 

calităţii de membru şi nivelul indemnizaţiei, precum şi eliminarea titulaturii 

de „academicieni” referitoare la membrii Academiei de Știinţe Medicale, 

întrucât aceasta este deţinută exclusiv de membrii Academiei Române. 

Totodată, se propune renunţarea la modalitatea de salarizare a personalului 

în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile personalului bugetar. 

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

legislativă în ședința din data de 11 august 2020. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru învățământ, prin care se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comun întocmit de cele două comisii. 

  

 În ziua de joi, 14 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


