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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 10 aprilie 2014 

Nr. 4c-7/111  
 
 

 
 

R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege privind folosirea limbajului semnelor 

române şi limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr.PLx 112/2014 din 10 martie 2014, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind folosirea limbajului 

semnelor române şi limbajului mimico-gestual oficial prin interpret 

autorizat. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1011/27.09.2013) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2311/29.11.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/233/25.03.2014) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/139/19.03.2014) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/242/19.03.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-9/60/25.03.2014) 



• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/56/19.03.2014). 

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind folosirea limbajului semnelor române şi/sau a limbajului 

mimico-gestual oficial prin interpret autorizat, plecând de la constatarea 

că persoanele cu deficienţe de auz întâmpină probleme de comunicare, 

inclusiv în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, simţindu-se astfel 

marginalizate. 

 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 8 aprilie 2014  

a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, doamna Daniela Juravlea, director în Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din 

totalul de 23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). 

 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 

2014, în condiţiile prevăzute la art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 
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- cadrul legal general privind domeniul handicapului este 

reglementat de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- în ceea ce priveşte influenţele financiare ale propunerii legislative, 

iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor 

propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 
        

             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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