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Domnului deputat 
   Adrian SOLOMON, 
  Preşedintele Comisiei pentru muncă și protecție socială 
 

Domnului deputat 
   Nelu TĂTARU, 
  Preşedintele Comisiei pentru sănătate și familie 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra 
Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.448/2006  privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, trimisă spre dezbatere în fond 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru sănătate și familie, cu 
adresa nr. Pl-x 642/2022 din 17 octombrie 2022. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte  din 
categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra  Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.448/2006  privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
            

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și 
familie au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, transmisă cu adresa nr. Pl-x 642/2022 din 17 octombrie 
2022 și înregistrată cu nr. 4c-6/689 din 17 octombrie 2022. 

 
Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 10 octombrie 2022. 

 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 

avizului cu nr.845/9 iulie 2022. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, 

potrivit adresei cu nr.4153/5 iulie 2022. 
Guvernul, în punctul său de vedere cu nr.11198/17 octombrie 2022, nu 

susține adoptarea inițiativei legislative. 
Comisia pentru învățământ a avizat  favorabil  propunerea  legislativă 

-  aviz nr.4c-11/370 din 26 octombrie 2022. 
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat  

favorabil  propunerea  legislativă -  aviz nr. 4c-20/544 din 26 octombrie 2022. 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat  

negativ  propunerea  legislativă – aviz nr.4c-19/201 din 25 octombrie 2022. 
 
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri care să permită asigurarea exercitării de către persoanele cu 
dizabilități a dreptului de a alege și de a fi ales. 

 
 
 



 
 
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor,  membrii  Comisiei  pentru  drepturile  omului, culte şi problemele 
minorităţilor   naţionale  au  examinat  propunerea legislativă în şedinţa din data de  
8 noiembrie 2022. 

Deputații au fost prezenți la lucrările Comisiei conform listei de prezență.        
 
În urma examinării propunerii legislative și a avizelor depuse, precum şi 

ca urmare a opiniilor exprimate în cursul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.448/2006  privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, considerând că 
persoanele cu dizabilități trebuiesc sprijinite atât în exercitarea dreptului de a alege, 
cât și a dreptului de a fi ales, luându-se toate măsurile pentru eliminarea obstacolelor 
pe care acestea le întâmpină în practică. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice.            
                                                                                                                            

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 
 

      Deputat          Deputat 
    Iusein IBRAM       Daniel-Florin GHIȚĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
 


