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protecţie socială 

 Comisia pentru sănatate şi 
familie 

 
Bucureşti, 5 decembrie 2018 

Nr. 4c-9/751  
 
  

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.78 

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

persoanelor cu handicap 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au 
fost sesizate, prin adresa nr.Plx 490/2018 din 26 septembrie 2018, cu 
dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al 

art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturior 

persoanelor cu handicap. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006, în sensul exceptării autorităţilor 
administraţiei publice locale de la obligaţia de a angaja persoane cu 
handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. În 
prezent beneficiază de această excepţie doar instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.330/13.04.2018) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1455/03.04.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/461/04.10.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului (nr.4c-7/415/09.10.2018) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1016/29.05.2018). 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

septembrie 2018.  
 
În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe 
separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 2018. La lucrările 
comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 23 de 
membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 4 decembrie 2018.  
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 15 deputaţi din totalul 

de 18 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (10 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri). 

 
La dezbaterile din cele două comisii a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul Adrian Vlad Chiotan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii 
şi Justiţiei Sociale. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului 

Camerei Deputaților respingerea iniţiativei legislative întrucât nu se 
justifică exceptarea autorităţilor administraţiei publice locale de la 
obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 
4% din numărul total de angajaţi, având în vedere necesitatea asigurării 
unui cadru legal care să creeze toate condiţiile sprijinirii persoanelor cu 
handicap în alegerea profesiei, meseriei sau ocupaţiei, pentru a dobândi şi 
menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional. 
Totodată, reglementările propuse ar determina o reducere a veniturilor, cu 
consecinţe negative asupra bugetului general consolidat care nu pot fi 
cuantificate. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon          Conf. Dr. Florin Buicu 
 

 
 

 
SECRETAR,      SECRETAR,   

 Violeta Răduţ     Dr. Vass Levente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,       
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Dr.Florin Danciu 

 


		2018-12-05T12:43:05+0200
	Lidia Vladescu




