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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar comun asupra 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, retrimisă 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie pentru examinare pe fond, în temeiul art.104 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa                    

nr. Plx 260/2014 din 13 mai 2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE, 
 

      Adrian Solomon                                  Conf.Dr.Florin Buicu  
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RAPORT SUPLIMENTAR COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

 
 
 

În temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost 
retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie, prin adresa nr. Plx 260/2014 din 13 mai 2015, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) şi (3) ale art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării unui număr 
nelimitat de călătorii dus-întors cu trenuri regio R şi interregio IR, fără 
regim de rezervare clasa a II-a, pentru persoanele cu handicap grav şi 
handicap accentuat, în regim de gratuitate. De asemenea, de aceste 
prevederi vor beneficia şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, precum 
şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, dar şi însoţitorii 
copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora. 
 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două comisii au dezbătut iniţiativa legislativă 
în şedinţe separate. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 1 octombrie 2015, 
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu 
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unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 
propunerii legislative, pentru considerentele exprimate în raportul 
comun depus cu nr.4c-7/237, respectiv nr.4c-8/172 în data de 4 
septembrie 2014. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 
totalul de 24 membri ai comisiei. 

 
 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 13 octombrie 2015, 

membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de 
voturi , menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 
legislative, pentru considerentele exprimate în raportul comun depus cu 
nr.4c-7/237, respectiv nr.4c-8/172 în data de 4 septembrie 2014. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 
totalul de 19 membri ai comisiei. 
 
 

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie a 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, doamna Mihaela Ungureanu – Preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 
aprilie 2014. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

 
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, 
              Mihăiţă Găină                              Dr.Camelia Bogdănici 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,                                                                               Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu                                         Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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