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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 40 
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 
(PLx 221/2011) 

şi 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 40 alin. (1) 

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

(Plx 227/2011) 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresele  

nr. PLx 221/2011 şi Plx 227/2011 din 2 mai 2011, cu dezbaterea pe 

fond a proiectului de Lege  pentru modificarea alin. (1) al art. 40 din 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, respectiv cu propunerea legislativă pentru 

modificarea art.40 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 Având în vedere faptul că ambele iniţiative au acelaşi obiect de 

reglementare, comisiile învestite cu examinarea pe fond au întocmit un 

singur raport, conform prevederilor art.67 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 



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

• avizele Consiliului Legislativ (nr.1458 şi 1459 din 07.12.2010) 

• avizele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/170 şi 22/173 din 

24.05.2011) 

• avizele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/369 şi 31/375 

din 16.05.2011) 

• avizele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/262 şi 37/261 din 11.05.2011) 

• punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.29/DPSG/07.01.2011 şi 

nr.5217/DRP/14.08.2012). 

 

Ambele iniţiative au ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) al art. 40 din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul ca sumele necesare pentru plata 

drepturilor salariale cuvenite asistentului personal şi a indemnizaţiilor de 

însoţitor, să fie asigurate din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi din transferuri de la bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzute cu această 

destinaţie în legea bugetului de stat. 

 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativelor din următoarele considerente:  

• prin alin.(1) al art.40 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu 

modificările  şi completările ulterioare, aflat în vigoare, se instituie 

obligaţia autorităţilor publice locale de a prevedea şi de a garanta în 

bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum 

şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal; 

• în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr.448/2006, 

contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu 

primăria localităţii de domiciliu a persoanei cu handicap grav, astfel că 

sumele aferente plăţii asistenţilor personali nu pot fi asigurate din 

bugetele proprii ale judeţelor, aşa cum se doreşte în textul iniţiativelor 

legislative; 
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• potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale sunt cele care 

stabilesc priorităţile în finanţarea cheltuielilor publice locale, iar 

fundamentarea şi aprobarea acestora se efectuează în corelare cu 

posibilităţile de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se 

realiza; 

• în ceea ce priveşte indemnizaţia de însoţitor, precizăm faptul că 

aceasta nu poate fi reglementată la art.40 din Legea nr.448/2006, ea 

regăsindu-se în cadrul unei dispoziţii distincte, la art.58 alin.(10) din 

aceeaşi lege, articol conform căruia, pentru plata însoţitorului se 

asigură transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, ambele iniţiative 

legislative fac parte din categoria legilor ordinare. 

 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisiile au dezbătut iniţiativele legislative în şedinţa comună 

din data de 24 septembrie 2012. La dezbateri au participat 35 din totalul 

de 40 membri ai celor două comisii. 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

La dezbateri, au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 d-l Răzvan Vulcănescu - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

 d-na Denisa Pătraşcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

 d-l Ştefan Panaitescu – director, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. 
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 În şedinţa din 24 aprilie 2011, Senatul a adoptat iniţiativa 

legislativă cu nr.PLx 221/2011 şi a respins iniţiativa legislativă cu 

nr.Plx 227/2011. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor,republicat. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Dan Mircea Popescu    Rodica Nassar 
 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,  

 Adrian Solomon     Ion Burnei 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Şef birou Gheorghe Marinescu 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta     Expert parlamentar Cristina Bologan 
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