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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                  

            Bucureşti, 17 mai  2022               
            PL-x 241/2022             

                                                                                                     4c-13/369/2022 
 

AVIZ 
 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte 
normative 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum şi a altor acte normative, trimis cu  adresa  nr. PL x 241 din 4 mai 2022 și 
înregistrat cu nr. 4c-13/369 din 5 mai 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările următoare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 2 mai 2022, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României 
republicata. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006. Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează, printre altele, majorarea 
beneficiilor sociale atât pentru adulţi, persoane cu dizabilităţi, cât şi pentru părintele, 
tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 17 
mai 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și avizul favorabil al Consiliului Economic 
și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum şi a altor acte normative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor organice.  
 
 
                        PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
 
           Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                   Ladányi László-Zsolt                      
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Șerban 

paul.serban
Conform cu originalul


