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Comisia pentru muncă şi      Comisia pentru sănătate şi  
şi protecţie socială      familie 
 
 
Bucureşti, 16 mai 2017 

Nr. 4c-7/827  
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 

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 adresa  

nr. Plx 490/2016 din 24 octombrie 2016, cu dezbaterea pe fond a 

propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 

decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.428/4.05.2016) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.4c-11/1182/1.11.2016) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4c-17/1048/1.11.2016) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (4c-5/853/2.11.2016) 
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• avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

(nr. 4c-9/249/7.03.2017) 

• punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.1160/DGPS/16.06.2016 

şi nr. 1802/22.03.2017). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin introducerea unui nou articol, art. 191, în vederea instituirii obligaţiei 

autorităților publice, unităților  și instituțiilor de învățământ de a asigura 

interpreți autorizați ai limbajul mimico-gestual în procesul de evaluare a 

copiilor cu deficiențe de auz și limbaj, în activitățile de evaluare școlară, 

orientare școlară sau orice examen/concurs la care participă aceștia.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 11 aprilie 

2017 au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 membri. La dezbateri  

a participat domnul Adrian Vlad Chiotan, președintele Autorității Naționale 

pentru Persoanele cu Dizabilități. 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 10 

mai 2017 şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 21 membri. 

La dezbateri  a participat, în calitate de invitat, domnul Adrian Vlad 

Chiotan, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități. 

 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 

octombrie 2016. 
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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. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

- nu se justifică introducerea unei astfel de obligaţii în sarcina instituţiilor 

întrucât nu există constituit un grup organizat al interpreților autorizați 

în limbajul mimico-gestual; 

- nu a fost realizată încă standardizarea limbajului mimico-gestual; 

- evitarea unor duble reglementări. 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Florin Buicu 

 

 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   

 Violeta Răduţ     Cristina Elena Dinu 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,       
Consilier parlamentar Sorina Szabo    Consilier parlamentar Florin Danciu 
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