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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/21/5 iunie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în

muncă a persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, trimis comisiei cu adresa nr.738 din 28 ianuarie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum şi
avizele de la următoarele comisii:

1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor constituţionale.

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.102/1999, ce reglementează unele măsuri de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, urmărindu-se integrarea socială şi profesională a acestora, reorganizarea comisiilor de expertiză medicală, atragerea
organizaţiilor neguvernamentale în realizarea politicilor şi programelor de recuperare, readaptare şi reintegrare a persoanelor cu handicap.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege întrucât cele două acte normative în vigoare referitoare la sistemul de protecţie
specială (Legea nr.53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate şi Legea nr.57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor
handicapate) sunt lacunare şi uneori confuze şi se dovedesc a fi depăşite de realităţile economice şi sociale. În timpul aplicării lor au apărut dificultăţi
determinate de neconcordanţa cu realitatea ce trebuia reglementată, dovedindu-se în mare parte neadecvate scopului înscris în titlu.

Prin prezentul proiect se elimină orice măsură discriminatorie, în contextul unei viziuni unitare a reglementării, prin legiferarea unor măsuri
de protecţie specială realiste, şi mai mult, prin desfiinţarea monopolului pentru unităţile protejate, introducând o serie de măsuri compensatorii,
absolut necesare desfăşurării activităţii persoanelor cu handicap.

Proiectul de lege preia prevederile Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr.40/2000 şi nr.47/2001, cu acelaşi obiect de reglementare,
acestea fiind respinse întrucât au rămas fără obiect.
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La dezbaterile acestui proiect de lege au participat ca invitaţi:
- din partea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap � d-l Paul Ciobănelu � secretar de stat, d-l Liviu Teodorescu � consilier.
- din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei � d-na Cristina Pavel � director şi d-na Cornelia Stoiculescu � preşedinte Comisia de expertiză

medicală a persoanelor cu handicap � sector 1, Bucureşti.
- din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: d-na Georgeta Gheorghe � director general, d-na Carmen Manu � şef serviciu, d-na Daniela

Ciobotaru � şef serviciu, d-na Constanţa Matei � şef serviciu, d-na Maria Leancă � expert.
- din partea Ministerului Finanţelor Publice � d-l Adrian Nan � consilier.
- reprezentanţi ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi ai Asociaţiei Surzilor din România.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 20 decembrie 2001.

În urma finalizării dezbaterilor proiectului de lege în şedinţa din data de 8 mai 2002, Comisia propune adoptarea acestuia cu următoarele
modificări:

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.102 din 29 iunie 1999
privind protecţia specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu handicap, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.310 din 30 iunie 1999, cu următoarele
modificări şi completări:

Se propune să devină art.I după cum urmează:
�Art.I. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.102 din 29 iunie 1999 privind
protecţia specială şi încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.310 din 30 iunie
1999, cu următoarele modificări şi completări:�

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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2 1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor
avea următorul cuprins:
�(1) Persoanele cu handicap, în înţelesul
prezentei ordonanţe de urgenţă sunt acele
persoane cărora mediul social, neadaptat
deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice,
mentale, le împiedică total sau le limitează
accesul cu şanse egale la viaţa comunităţii,
potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali,
materiali şi culturali proprii, necesitând
măsuri de protecţie specială în sprijinul
integrării lor sociale şi profesionale.
..........................................................................
(3) Măsurile de protecţie specială se aplică pe
baza încadrării în categorii de persoane cu
handicap, în raport cu gradul de handicap,
stabilit în urma evaluării efectuate de către
comisiile de expertiză medicală a persoanelor
cu handicap, potrivit criteriilor stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, ce va
fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.�

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea
următorul cuprins:
�(1) Persoanele cu handicap, în înţelesul prezentei
ordonanţe de urgenţă sunt acele persoane cărora
mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice,
senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau
le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială,
potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali
şi culturali proprii, necesitând măsuri de protecţie
specială în sprijinul integrării lor sociale şi
profesionale.
..........................................................................
(3) Măsurile de protecţie specială se aplică pe baza
încadrării în categorii de persoane cu handicap, în
raport cu gradul de handicap, stabilit în urma
evaluării efectuate de către comisiile de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi,
potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii şi familiei. Pentru copiii cu handicap,
criteriile de încadrare în gradele de handicap se
stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
Ordinele vor fi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I.�

Autori: deputaţii Bondi Gyongyike, Gheorghe
Barbu, Nini Săpunaru

Pentru o corectă formulare, în
consens cu concepţia europeană.

Întrucât, potrivit reglementărilor
cuprinse în OUG nr.123/2001
privind reorganizarea comisiei pentru
protecţia copilului, SSPH nu mai are
în subordine decât comisiile de
expertiză medicală a persoanelor cu
handicap pentru adulţi.
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3 (din ordonanţă)
Art.2. - (1) Încadrarea într-o categorie de
persoane cu handicap care necesită protecţie
specială în raport cu gradul de handicap se
atestă, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii,
potrivit criteriilor de diagnostic clinic,
diagnostic funcţional şi de evaluare a
capacităţii de muncă, care stabilesc gradul de
handicap - uşor, mediu, accentuat şi grav -,
prin certificat emis de comisiile de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru
adulţi şi, respectiv, pentru copii, prevăzute la
cap. V.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă
prin copil se înţelege persoana care nu a
împlinit vârsta de 18 ani şi care nu are
capacitate deplină de exerciţiu.
(3) O dată cu eliberarea certificatelor de
încadrare în grade de handicap, comisiile de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap
au obligaţia de a elabora un program
individual de recuperare şi integrare socială,
care prevede acţiunile medicale, educative,
profesionale şi sociale necesare pentru
recuperarea, readaptarea, instruirea şi
integrarea sau reintegrarea socială a persoanei
cu handicap.
(4) Pentru elaborarea programului individual
de recuperare şi integrare socială comisiile de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap
se vor consulta în mod obligatoriu cu
persoana cu handicap şi, după caz, cu

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
�Art.2. - (1) Încadrarea într-o categorie de persoane
cu handicap care necesită protecţie specială în
raport cu gradul de handicap se atestă, atât pentru
adulţi, cât şi pentru copii, potrivit criteriilor de
diagnostic anatomo-clinic, diagnostic funcţional şi
de evaluare a capacităţii de muncă şi de autoservire.
Gradul de handicap � uşor, mediu, accentuat şi grav
-, se atestă prin certificat emis de către comisiile de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru
adulţi prevăzute la cap. V, respectiv comisiile
pentru protecţia copilului, în cazul copiilor cu
handicap.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin
copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta
de 18 ani şi care nu are capacitate deplină de
exerciţiu.
(3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în
grade de handicap, comisiile de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap pentru adulţi, respectiv
comisiile pentru protecţia copilului, în cazul
copiilor cu handicap, au obligaţia de a elabora un
program individual de recuperare şi integrare
socială, care prevede acţiunile medicale, educative,
profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea,
readaptarea, instruirea şi integrarea sau reintegrarea
socială a persoanei cu handicap.
(4) Pentru elaborarea programului individual de
recuperare, readaptare şi integrare socială comisiile
de expertiză medicală a persoanelor cu handicap

Pentru o corectă exprimare.

Întrucât SSPH coordonează numai
comisiile de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pentru
adulţi; expertiza medicală a copiilor
cu handicap se efectuează de către
comisiile pentru protecţia copilului
aflate în subordinea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Copilului,
organizate potrivit OUG nr.123/2001
privind reorganizarea comisiei pentru
protecţia copilului aprobată prin
Legea nr.71/2002.
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reprezentanţii legali ai acesteia, precum şi cu
specialişti din diferite domenii, în funcţie de
specificul fiecărui caz.
(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, autorităţile administraţiei publice
centrale de specialitate şi ale administraţiei
publice locale au obligaţia de a asigura, pe
baza dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita
resurselor pe care le au la dispoziţie, condiţiile
necesare pentru realizarea programului
individual de recuperare şi integrare socială
pentru fiecare persoană cu handicap.

pentru adulţi, respectiv comisiile pentru protecţia
copilului, în cazul copiilor cu handicap, se vor
consulta în mod obligatoriu cu persoana cu
handicap şi, după caz, cu reprezentanţii legali ai
acesteia, precum şi cu specialişti din diferite
domenii, în funcţie de specificul fiecărui caz.
(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, autorităţile administraţiei publice
centrale de specialitate şi ale administraţiei publice
locale au obligaţia de a asigura, pe baza dispoziţiilor
legale în vigoare, condiţiile necesare pentru
realizarea programului individual de recuperare,
readaptare şi integrare socială pentru fiecare
persoană cu handicap.�

Autori: deputaţii Nini Săpunaru şi Adrian
Mărăcineanu

Pentru o corectă formulare, având în
vedere reorganizarea comisiilor de
expertiză medicală.

S-a eliminat sintagma �şi în limita
resurselor pe care le au la
dispoziţie� întrucât obligaţia
instituită prin acest text nu trebuie
condiţionată de resursele financiare.

4 2. La articolul 3, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�(1) Realizarea măsurilor de protecţie specială
a persoanelor cu handicap prevăzute de
prezenta lege este organizată, coordonată şi
controlată de către Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, organ de specialitate
al administraţiei publice centrale aflat în
subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.�

Se propune reformularea textului ca pct.3, după
cum urmează:
�3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
�(1) Realizarea măsurilor de protecţie specială a
persoanelor cu handicap prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă este organizată, coordonată şi
controlată de către Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al
administraţiei publice centrale aflat în subordinea
Ministerului Sănătăţii şi Familiei.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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5 3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
�Art.6. � Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap pot fi înfiinţate şi
organizate ca instituţii de interes public sub
formă de centre � pilot, centre de îngrijire şi
asistenţă, centre de recuperare şi reabilitare,
centre de integrare prin terapie ocupaţională,
locuinţe protejate de tip familial, centre de zi,
centre de intervenţie timpurie, prevăzute în
anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă,
precum şi sub alte forme specifice, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

(din ordonanţă)
(2) Actualele instituţii pentru asistenţă
specială a persoanelor cu handicap, prevăzute
în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului
nr.939/1997 privind reorganizarea şi
funcţionarea Secretariatului de Stat pentru
Handicapaţi, se reorganizează ca instituţii de
protecţie specială a persoanelor cu handicap,
potrivit anexei la prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Se propune reformularea textului ca pct.4, după
cum urmează:
�4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
�Art.6. � (1) Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap se înfiinţează şi
funcţionează ca instituţii de interes public sub formă
de centre � pilot, centre de îngrijire şi asistenţă,
centre de recuperare şi reabilitare, centre de
integrare prin terapie ocupaţională, locuinţe
protejate de tip familial, centre de zi, centre de
interventie timpurie, precum şi sub alte forme
specifice, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu
handicap aflate în coordonarea Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap sunt prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Gheorghe
Barbu

Pentru o corectă formulare şi o mai
bună sistematizare a legii.

Întrucât Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este ordonatorul principal de
credite.

Pentru o formulare mai precisă.

6 4. La articolul 7, alineatele (2)-(5) vor avea
următorul cuprins:
�(2) Finanţarea instituţiilor de protecţie
specială a persoanelor cu handicap, prevăzute
în anexă, se asigură din: contribuţiile proprii
ale beneficiarilor de asistenţă socială sau ale

Se propune reformularea textului ca pct.5, după
cum urmează:
�5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
�Art.7. � (1) Instituţiile de protecţie specială
prevăzute la art.6, precum şi cele care se vor înfiinţa
ulterior, au personalitate juridică şi se află în

Pentru o mai corectă sistematizare a
textului.
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întreţinătorilor acestora care vor fi vărsate în
contul centrelor, sume alocate de la bugetele
autorităţilor administraţiei publice locale şi
din alte venituri realizate în condiţiile legii.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap poate aloca sume din creditele
bugetare alocate cu această destinaţie
instituţiilor de protecţie specială a persoanelor
cu handicap aflate în coordonarea
metodologică a acestuia, pe bază de convenţii
încheiate cu autorităţile administraţiei publice
locale. Modelul conventiei se stabileste prin
ordin al secretarului de stat al Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(4) Reorganizarea instituţiilor actuale
prevăzute în anexă, precum şi regulamentul�
cadru de organizare şi funcţionare pentru
fiecare tip de instituţie de protecţie specială a
persoanelor cu handicap se aprobă prin ordin
al ministrului sănătăţii şi familiei.
(5) Predarea � preluarea patrimoniului şi a
personalului între instituţiile actuale şi cele
înfiinţate prin reorganizarea acestora se
efectuează pe bază de protocol. Salarizarea
personalului instituţiilor înfiinţate prin
reorganizare se stabileşte potrivit Legii
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, cu modificările
şi completările ulterioare.�

coordonarea Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(2) Finanţarea instituţiilor de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, prevăzute în anexă, se
asigură din: contribuţiile proprii ale beneficiarilor
sau ale întreţinătorilor acestora care vor fi vărsate în
contul centrelor, sume alocate de la bugetele
autorităţilor administraţiei publice locale şi din alte
venituri realizate în condiţiile legii.
(3) Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare
pentru fiecare tip de instituţie de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, prevăzut la art.6, se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
ministrului sănătăţii şi familiei.
(4) Salarizarea personalului instituţiilor de protecţie
specială a persoanelor cu handicap se stabileşte
potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul
bugetar.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Dumitru
Buzatu, Gheorghe Suditu

Textul alin.(3) s-a eliminat întrucât,
potrivit prevederilor Legii bugetului
de stat pe anul 2002 nr.743/2001,
sumele necesare se transferă direct
bugetelor locale.
S-a considerat că stabilirea
regulamentului cadru este de
domeniul de reglementare al
Guvernului.
Pentru o formulare corectă întrucât,
în domeniul salarizării bugetarilor,
Legea nr.154/1998 nu este singurul
act normativ aplicabil.
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7 5. La articolul 8, litera a) va avea
următorul cuprins:
�a) ordin al secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap;�

(din ordonanţă)
Art.8. - Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap pot fi înfiinţate prin:
a) hotărâre a Guvernului;
b) hotărâre a consiliului judeţean sau a
consiliului local, după caz;
c) hotărâri ale unor organizaţii
neguvernamentale sau care au ca obiect de
activitate şi protecţia specială a persoanelor cu
handicap;
d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit
legii, în România.

Se propune reformularea textului ca pct.6, după
cum urmează:
�6. La articolul 8, litera a) va avea următorul
cuprins:
�a) hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului
sănătăţii şi familiei;�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Este de competenţa Guvernului
înfiinţarea unei instituţii de protecţie
specială a persoanelor cu handicap,
în anumite situaţii.

8 6. La articolul 9, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:
�(3) Contractul de asociere trebuie să prevadă
resursele financiare reprezentând contribuţia
fiecărei părţi la susţinerea cheltuielilor de
investiţii şi de funcţionare ale instituţiei de
protecţie specială care se înfiinţează prin
asociere, durata asocierii, modul de
administrare a patrimoniului instituţiei,
precum şi alte clauze prevăzute în contractul
de asociere. Contractul-cadru de asociere se
stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi
familiei.�

Se propune reformularea textului ca pct.7, după
cum urmează:
�7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
�Art.9. � (1) Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap pot fi înfiinţate şi în comun
de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre
cele menţionate la art.8, prin contract de asociere.
(2) Contractul de asociere se încheie între
ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor
judeţene, consiliilor locale, Ministerului Sănătăţii şi
Familiei şi al altor organe ale administraţiei publice
centrale de specialitate şi reprezentanţii legali ai
persoanelor juridice.

Pentru o corectă şi completă
formulare a textului.

S-a avut în vedere că Ministerul
Sănătăţii şi Familiei este ordonatorul
principal de credite, SSPH
nemaifiind abilitat în acest sens.
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(din ordonanţă)
(1) Instituţiile prevăzute la art.6 pot fi
înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi
persoane juridice dintre cele menţionate la
art.8, prin contract de asociere.
(2) Contractul de asociere se încheie între
ordonatorii principali de credite, în cazul
consiliilor judeţene, consiliilor locale,
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap şi al altor organe ale administraţiei
publice centrale de specialitate, şi
reprezentanţii legali ai persoanelor juridice.

(3) Contractul de asociere trebuie să prevadă sursele
financiare reprezentând contribuţia fiecărei părţi la
susţinerea cheltuielilor de investiţii şi de funcţionare
ale instituţiei de protecţie specială care se
înfiinţează prin asociere, durata asocierii, modul de
administrare a patrimoniului instituţiei. Contractul -
cadru de asociere se stabileşte prin ordin al
ministrului sănătăţii şi familiei.�

Autor: deputat Bondi Gyongyike

9 7. La articolul 10, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:
�(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap controlează activitatea tuturor
instituţiilor de protecţie specială a persoanelor
cu handicap, informând Ministerul Sănătăţii şi
Familiei şi, după caz, Curtea de Conturi
asupra aspectelor negative constatate.�

(din ordonanţă)
(1) Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, înfiinţate cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, se află în coordonarea
metodologică a acestuia.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap îşi exercită atribuţia de coordonare
metodologică prin: elaborarea de norme şi
metodologii privind organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de protecţie specială

Se propune reformularea textului ca pct.8, după
cum urmează:
�8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
�Art.10. � (1) Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap înfiinţate cu avizul
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la propunerea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, se află în coordonarea acestuia.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap îşi exercită atribuţia de coordonare prin:
elaborarea de norme şi metodologii privind
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie
specială a persoanelor cu handicap; numirea şi
eliberarea din funcţie a directorilor şi contabililor
şefi; asigurarea instruirii şi perfecţionării
profesionale a personalului de specialitate;
verificarea respectării dispoziţiilor prezentei
ordonanţe de urgenţă şi ale altor acte normative
referitoare la activitatea acestora; sprijinirea
dezvoltării acestor instituţii în conformitate cu

Pentru concordanţă cu prevederile
art.6.

Pentru o mai bună formulare a
textului.
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a persoanelor cu handicap; asigurarea
instruirii şi perfecţionării profesionale a
personalului de specialitate; verificarea
respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de
urgenţă şi ale altor acte normative referitoare
la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării
acestor instituţii în conformitate cu strategia şi
cu programele naţionale de protecţie specială
a persoanelor cu handicap.

strategia şi cu programele naţionale de protecţie
specială a persoanelor cu handicap.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap controlează activitatea tuturor instituţiilor
de protecţie specială a persoanelor cu handicap
aflate în coordonarea sa, informând Ministerul
Sănătăţii şi Familiei şi, după caz, Curtea de Conturi,
asupra aspectelor negative constatate.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Nini
Săpunaru

10 (din ordonanţă)
Articolul 11, alineatul (1)
(1) Clădirile instituţiilor publice, ale celor
culturale, sportive sau de petrecere a timpului
liber, locuinţele construite din fonduri
publice, mijloacele de transport în comun,
telefoanele publice, precum şi căile de acces
vor fi amenajate astfel încât să permită
accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.9, cu următorul cuprins:
�9. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
�(1) Clădirile instituţiilor publice, ale celor
culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber,
locuinţele construite din fonduri publice, mijloacele
de transport în comun, telefoanele publice, precum
şi căile de acces vor fi amenajate astfel încât să
permită accesul neîngrădit al persoanelor cu
handicap. Clădirile de patrimoniu şi cele istorice se
vor amenaja respectând caracteristicile
arhitectonice.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Întrucât, pentru amenajarea acestui
tip de construcţii este necesar un aviz
special al instituţiilor cu atribuţii în
domeniu.

11 8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
�Art.12. � Autorităţile prevăzute de lege vor
elibera autorizaţia de construcţie pentru
clădirile publice ce urmează a se construi,
numai în condiţiile respectării normativului în
domeniu, aprobat prin ordin al ministrului

Se propune reformularea textului ca pct.10. Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă, ca urmare a
introducerii unor noi puncte în Legea
de aprobare.
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lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I. Fac excepţie de la această prevedere
construcţiile personale şi anexele acestora.�

12 9. La articolul 13, după alineatul (2) se
introduc 3 alineate noi, alin.(3)-(5), care
vor avea următorul cuprins:
�(3) Începând cu data intrării în vigoare a legii
de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă
se vor respecta prevederile normativului
menţionat la art.12, pentru cel puţin 10% din
locuinţele construite sau reparate din fonduri
de la buget.
(4) Cel puţin 4% din locuinţele construite din
fonduri de la buget vor fi adaptate, cel mai
târziu până la 31 decembrie 2010, în
conformitate cu normativul menţionat la
art.12.
(5) La cererea persoanelor cu handicap, se vor
executa lucrările de acces în locuinţele
acestora, indiferent de proprietate, din
fondurile administraţiei publice locale.�

Se propune reformularea textului ca pct.11, după
cum urmează:
�11. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc 2
alineate noi, alin.(3) şi (4), cu următorul cuprins:
�(3) Începând cu data intrării în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor
respecta prevederile normativului menţionat la
art.12, pentru locuinţele care se vor construi sau
repara din fonduri de la bugetul de stat.
(4) Cel puţin 4% din locuinţele construite din
fonduri de la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai
târziu până la 31 decembrie 2010, în conformitate
cu normativul menţionat la art.12.�

Autori: deputaţii Gheorghe Suditu, Gheorghe
Barbu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Întrucât s-a considerat că toate
locuinţele construite sau reparate din
fonduri de la buget trebuie să se facă
cu respectarea normativului prevăzut
la art.12 după intrarea în vigoare a
prezentei legi de aprobare.
Textul alin.(5) s-a eliminat având în
vedere că fondurile bugetelor locale
nu ar putea suporta aceste cheltuieli,
cu atât mai mult cu cât este vorba şi
de locuinţele proprietate personală.

13 10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
�Art.14. � Până la data de 31 decembrie 2002
toate telefoanele publice vor fi montate şi
amenajate cu respectarea prevederilor
normativului menţionat la art.12.�

Se propune reformularea textului ca pct.12. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.
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14 11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
�Art.15. � (1) De la data intrării în vigoare a
legii de aprobare a prezentei ordonanţe de
urgenţă limbajul mimico-gestual şi limbajul
specific al persoanei cu surdo-cecitate, se
bucură de recunoaştere oficială din partea
statului.
(2) Până la data de 31 decembrie 2002 toate
instituţiile publice vor încadra, pentru relaţiile
directe cu persoanele cu deficienţe de auz sau
cu surdo-cecitate, traducători ai limbajului
mimico-gestual sau ai limbajului specific al
persoanei cu surdo-cecitate, autorizaţi.
Procedura şi condiţiile de autorizare vor fi
stabilite prin ordin comun al ministrului
educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii
şi familiei.�

Se propune reformularea textului ca pct.13, după
cum urmează:
�13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
�Art.15. � (1) De la data intrării în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, limbajul
mimico-gestual şi limbajul specific al persoanei cu
surdo-cecitate, sunt recunoscute oficial.
(2) Instituţiile publice vor asigura, atunci când este
cazul, pentru relaţiile directe cu persoanele cu
deficienţe de auz sau cu surdo-cecitate, interpreţi
autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai
limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate.
Procedura şi condiţiile de autorizare vor fi stabilite
prin ordin comun al ministrului educaţiei şi
cercetării şi al ministrului sănătăţii şi familiei cu
consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din
România.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Gheorghe
Barbu

Pentru o corectă formulare.
S-a avut în vedere faptul că numărul
persoanelor cu deficienţe de auz sau
cu surdo-cecitate nu justifică
angajarea permanentă a unor
interpreţi specializaţi în traducerea
acestor limbaje, ci ocazional, când
situaţiile concrete o impun.

15 12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
�Art.16. � (1) În termen de 180 de zile de la
intrarea în vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, în spaţiile de
parcare de pe lângă instituţiile de interes
public vor fi amenajate, rezervate şi
semnalizate prin semnul internaţional
minimum 4% din numărul total al locurilor de
parcare, dar nu mai puţin de două locuri
pentru parcarea gratuită a mijloacelor de
transport ale persoanelor cu handicap;

Se propune reformularea textului ca pct.14, după
cum urmează:
�14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
�Art.16. � (1) În termen de 180 de zile de la intrarea
în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, în spaţiile de parcare de pe lângă
instituţiile de interes public vor fi amenajate,
rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional,
minimum 4% din numărul total al locurilor de
parcare, dar nu mai puţin de două locuri pentru
parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale
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totodată, în spaţiile de parcare ale domeniului
public şi cât mai aproape de domiciliu,
administratorul acestora va repartiza locuri de
parcare gratuite persoanelor cu handicap care
au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare.
(2) Până la data de 31 decembrie 2002 toate
spaţiile de parcare organizate vor avea
amenajate, rezervate şi semnalizate prin
semnul internaţional minimum 4% din
numărul total al locurilor de parcare, dar nu
mai puţin de două locuri pentru parcarea
gratuită a mijloacelor de transport ale
persoanelor cu handicap.
(3) Este interzisă parcarea altor mijloace de
transport pe locuri de parcare amenajate,
rezervate şi semnalizate prin semnul
internaţional pentru persoane cu handicap.
Codul rutier român va fi modificat în sensul
acestei prevederi, iar amenzile încasate de
agenţii de circulaţie vor fi virate la bugetul
administraţiei publice locale.
(4) Până la data de 31 decembrie 2002 toate
staţiile mijloacelor de transport în comun vor
fi amenajate pentru a permite accesul
neîngrădit al persoanelor cu handicap în
conformitate cu prevederile normativului
menţionat la art.12.
(5) Până la data de 31 decembrie 2005
autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a monta sisteme de semnalizare
sonoră şi vizuală pentru persoanele cu
handicap, precum şi panouri de afişaj în
mijloacele de transport public şi pe drumurile
publice.�

persoanelor cu handicap; totodată, în spaţiile de
parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de
domiciliu, administratorul acestora va repartiza
locuri de parcare gratuite persoanelor cu handicap
care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare.
(2) Până la data de 31 decembrie 2003 toate spaţiile
de parcare organizate vor avea amenajate, rezervate
şi semnalizate prin semnul internaţional, minimum
4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu
mai puţin de două locuri pentru parcarea gratuită a
mijloacelor de transport ale persoanelor cu
handicap.
(3) Este interzisă parcarea altor mijloace de
transport pe locuri de parcare amenajate, rezervate
şi semnalizate prin semnul internaţional pentru
persoane cu handicap.
(4) Până la data de 31 decembrie 2010 toate staţiile
mijloacelor de transport în comun vor fi amenajate
pentru a permite accesul neîngrădit al persoanelor
cu handicap în conformitate cu prevederile
normativului menţionat la art.12.
(5) Până la data de 31 decembrie 2005 autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a monta
sisteme de semnalizare sonoră şi vizuală pentru
persoanele cu handicap, la trecerile de pietoni,
precum şi panouri de afişaj în mijloacele de
transport public şi pe drumurile publice.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Nini
Săpunaru

S-a avut în vedere prelungirea
termenului până la care trebuie
realizate aceste accesibilităţi pentru a
asigura timpul necesar efectuării
acestor amenajări.
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16 (din ordonanţă)
Articolul 17, alineatele (1) şi (2)
Art.17. - (1) Toate societăţile sau regiile de
transport în comun, urban sau interurban, au
obligaţia de a achiziţiona mijloace de
transport special adaptate pentru accesul
neîngrădit al persoanelor cu handicap.
(2) În termen de maximum 2 ani de la intrarea
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
producătorii de mijloace de transport în
comun au obligaţia de a introduce în fabricaţie
mijloace de transport în comun, special
adaptate accesului neîngrădit al persoanelor
cu handicap.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.15, cu următorul cuprins:
�15. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) vor avea
următorul cuprins:
�(1) Începând cu 1 ianuarie 2004 toate societăţile
sau regiile de transport în comun, urban sau
interurban, au obligaţia de a achiziţiona mijloace de
transport special adaptate pentru accesul neîngrădit
al persoanelor cu handicap.
(2) În termen de maximum 2 ani de la data intrării
în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, producătorii de mijloace de transport în
comun au obligaţia de a introduce în fabricaţie
mijloace de transport în comun, adaptate accesului
neîngrădit al persoanelor cu handicap.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

S-a avut în vedere prelungirea
termenului până la care trebuie
realizate aceste accesibilităţi pentru a
asigura timpul necesar efectuării
acestor amenajări.

17 (din ordonanţă)
Articolul 17, alineatul (4)
(4) Până la data de 31 decembrie 2005
autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a monta sisteme de semnalizare
sonoră şi vizuală pentru persoanele cu
handicap, la trecerile de pietoni, precum şi
panouri de afişaj în mijloacele de transport şi
pe drumurile publice.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.16, cu următorul cuprins:
�16. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât prevederile cuprinse în acest
text se regăsesc la art.16 alin.(5).
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18 13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
�Art.18. � (1) În vederea asigurării integrării
cu şanse egale în viaţa socială, copiii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) acces liber şi egal în orice instituţie de
învăţământ obişnuit, în raport cu restantul
funcţional şi potenţialul recuperator, cu
respectarea prevederilor legislaţiei în
domeniul învăţământului;
b) pregătirea şcolară la domiciliu a copiilor cu
handicap, nedeplasabili, pe durata
învăţământului obligatoriu prevăzut de lege.
Pregătirea şcolară la domiciliul copiilor cu
handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit
normelor ce vor fi aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap şi al Ministerului Finanţelor
Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial
al României;
c) alocaţie de stat pentru copiii cu handicap,
în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de
lege, majorat cu 100%;
d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu
handicap, aflaţi în plasament familial sau
încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori
persoane sau unui organism privat autorizat
potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege,
majorat cu 50%;
e) locuri de odihnă gratuite în tabere, atât
pentru copiii cu handicap, cât şi pentru copiii

Se propune reformularea textului ca pct.17, după
cum urmează:
�17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
�Art.18. � (1) În vederea asigurării integrării cu
şanse egale în viaţa socială, copiii cu handicap
beneficiază de următoarele drepturi:
a) acces liber şi egal în orice instituţie de
învăţământ obişnuit, în raport cu restantul
funcţional şi potenţialul recuperator, cu respectarea
prevederilor legislaţiei în domeniul învăţământului;
b) pregătire şcolară la domiciliu a copiilor cu
handicap, nedeplasabili, pe durata învăţământului
obligatoriu prevăzut de lege. Pregătirea şcolară la
domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va
stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin
ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al
ministrului educaţiei şi cercetării, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, în
condiţiile şi în cuantumul prevăzute de lege,
majorat cu 100%;
d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap,
aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit
legii, unei familii ori persoane sau unui organism
privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut
de lege, majorat cu 50%;
e) locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copiii
preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap, o dată pe
an, conform convenţiilor încheiate între
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

Pentru o corectă formulare a textului,
întrucât Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este ordonatorul principal de
credite, SSPH nemaiavând
competenţă în acest sens.

Întrucât art.18 reglementează numai
drepturile copiilor cu handicap, s-a
eliminat sintagma referitoare la copiii
persoanelor cu handicap.
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preşcolari, elevi sau studenţi ai persoanelor cu
handicap, o dată pe an, conform convenţiilor
încheiate între Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării;
f) un asistent personal pentru copiii cu
handicap grav, angajat de către autorităţile
administraţiei publice locale, pe baza
recomandărilor anchetei sociale realizate de
către asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al primăriei în a
cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau
reşedinţa copilul cu handicap grav, şi ale
comisiei de expertiză medicală; părinţii sau
reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap
pot opta pentru primirea unei indemnizaţii
echivalentă cu salariul minim brut pe ţară sau
pentru încadrarea unei persoane cu contract
individual de muncă în funcţia de asistent
personal; modalitatea de plată a indemnizaţiei
se va stabili prin ordin al ministrului sănătăţii
şi familiei, cu avizul Ministerului
Administraţiei Publice şi Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
g) biletele de intrare la spectacole, muzee,
manifestari artistice şi sportive, în aceleaşi
condiţii ca pentru elevi şi studenţi sau militari
în termen;
h) asistenţa medicală a copilului cu handicap,
în condiţiile Legii asigurărilor sociale de
sănătate nr.145/1997, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) gratuitatea transportului urban cu mijloace

şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav,
angajat de către autorităţile administraţiei publice
locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial
pentru persoanele cu handicap, pe baza
recomandărilor anchetei sociale realizate de către o
comisie din cadrul compartimentului specializat al
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa copilul cu handicap grav; părinţii sau
reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav
pot opta pentru primirea unei indemnizaţii
echivalentă cu salariul net al asistentului social
debutant din unităţile bugetare sau pentru asistent
personal; modalitatea de plată a indemnizaţiei se va
stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi al ministrului administraţiei publice, cu
avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari
artistice şi sportive, în aceleaşi condiţii ca pentru
elevi şi studenţi sau militari în termen;
h) asistenţă medicală pentru copilul cu handicap, în
condiţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate
nr.145/1997, cu modificările şi completările
ulterioare;
i) gratuitatea transportului urban cu mijloace de
transport în comun de suprafaţă sau cu metroul,
pentru copiii cu handicap accentuat şi grav şi pentru
asistenţii personali ai acestora acordată pe baza unei
anchete sociale realizate de către asistentul social
din cadrul compartimentului specializat al primăriei
în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau
reşedinţa copilul cu handicap; modalitatea de
acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se

Întrucât inspectoratele de stat
teritoriale trebuie să aibă un control
al persoanelor care beneficiază de
asistent personal.

Cuantumul indemnizaţiei s-a stabilit
prin corelare cu salariul net al
asistentului social având în vedere
resursele financiare ale bugetelor
locale.

Pentru o formulare precisă prin care
să se reglementeze mai detaliat
condiţiile de acordare a acestei
facilităţi.
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de transport în comun de suprafaţă şi cu
metroul, pentru copiii cu handicap accentuat
şi grav şi pentru asistenţii personali ai
acestora;
j) gratuitatea transportului interurban, la
alegere, cu tren de persoane, indiferent de
rang, cu autobuzele sau cu navele pentru
transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-
întors pe an pentru copiii cu handicap grav şi
pentru asistenţii personali ai acestora şi în
limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru
copiii cu handicap accentuat şi pentru
însoţitorii acestora; copiii cu afecţiuni renale
care necesită hemodializă în alte localităţi
decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii
personali ai acestora beneficiază de gratuitate
şi peste limita menţionată, în funcţie de
recomandarea centrului de dializă.
(2) Persoana care are în îngrijire,
supraveghere şi întreţinere un copil cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului
cu handicap, până la împlinirea de către acesta
a vârstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor
cu handicap accentuat sau grav, care necesită
tratament pentru afecţiuni intercurente, până
la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani;
c) gratuitatea serviciilor de cazare şi masă, în
cazul însoţirii în spital pe teritoriul României
a copiilor cu handicap, pentru persoana care îl
însoţeşte; modalitatea de decontare se
stabileşte prin convenţie încheiată între
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu

stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi al ministrului lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
j) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu
tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial, în limita a 12
călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap
grav şi pentru asistenţii personali ai acestora şi în
limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu
handicap accentuat şi pentru însoţitorii acestora;
copiii cu afecţiuni renale care necesită hemodializă
în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi
asistenţii personali ai acestora beneficiază de
gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de
recomandarea centrului de dializă;
k) alocaţie lunară de hrană pentru copiii bolnavi de
SIDA calculată pe baza alocaţiei de hrană zilnice
stabilită pentru consumurile colective din unităţile
sanitare publice.
(2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi
întreţinere un copil cu handicap beneficiază de
următoarele drepturi:
a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu
handicap, până la împlinirea de către acesta a
vârstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu
handicap accentuat sau grav, care necesită tratament
pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea de
către copii a vârstei de 18 ani;
c) gratuitatea serviciilor de cazare şi masă pentru
persoana care însoţeşte copilul cu handicap grav în
spital, pe teritoriul României, la recomandarea

Întrucât bugetul alocat cu această
destinaţie nu poate susţine gratuitatea
transportului interurban cu tren de
persoane indiferent de rang.

Având în vedere situaţia specială a
acestor copii a căror îngrijire necesită
cheltuieli suplimentare din partea
familiilor lor.

Pentru o corectă formulare.
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Handicap şi Casa Naţională de Asigurări
Sociale de Sănătate;
d) scutirea de la plata taxelor de abonament
pentru persoana deţinătoare de aparat de radio
şi de televizor, dacă copilul are un handicap
grav;
e) prioritate la instalarea postului telefonic şi
scutirea de la plata taxelor de instalare,
transferare şi abonament telefonic, precum şi
de costul a 400 de impulsuri;
f) prioritate la închirierea, construirea şi
cumpărarea locuinţelor din fondul de stat, în
condiţiile legii, dacă copilul are handicap
accentuat sau grav;
g) reducerea chiriei cu 50%, în condiţiile legii,
pe baza contractelor de închiriere pentru
suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
deţinute de stat sau de unităţile administrative
ale acestuia, dacă copilul are handicap
accentuat sau grav.
(3) De drepturile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi
b) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi
sau persoanele care au adoptat, cărora li s-au
încredinţat copii spre creştere şi educare ori în
plasament familial, dacă sunt asiguraţi în
cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat,
al sistemului asigurărilor sociale pentru
agricultori şi dacă sunt femei cadre militare în
activitate.
(4) Persoanele menţionate la alin.(3)
beneficiază de drepturile prevăzute la alin.(2)
lit.a) şi b) în situaţia în care nu au în acelaşi
timp şi calitatea de asistent personal.
(5) De drepturile prevăzute la alin.(1) lit.b)�f)

medicului specialist; modalitatea de decontare se
stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul
Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări
Sociale de Sănătate;
d) scutire de plata taxelor de abonament pentru
persoana deţinătoare de aparat de radio şi de
televizor, dacă copilul are handicap grav;
e) prioritate la instalarea postului telefonic şi
scutirea de plata abonamentului telefonic cu 100 de
impulsuri incluse, precum şi de costul a 400 de
impulsuri pentru nevăzători, dacă copilul are
handicap grav sau accentuat; modalităţile de
decontare a acestora vor fi stabilite prin norme
aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi al ministrului comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi  publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
f) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea
locuinţelor din fondul de stat, în condiţiile legii,
dacă copilul are handicap accentuat sau grav;
g) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza
contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative
cu destinaţie de locuinţă deţinute de stat sau de
unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim
prevăzut de lege, dacă copilul are handicap
accentuat sau grav.
(3) De drepturile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b)
beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi sau
persoanele care au adoptat, cărora li s-au încredinţat
copii spre creştere şi educare ori în plasament
familial, dacă sunt asiguraţi în cadrul sistemului
asigurărilor sociale de stat sau dacă sunt cadre
militare în activitate.

Întrucât bugetul alocat cu această
destinaţie nu poate susţine acordarea
acestor facilităţi în cuantumul propus
în proiectul de lege.

Pentru concordanţă cu Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
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şi alin.(2) lit.a), b), c), e), f) şi g) nu pot
beneficia copiii cu handicap sau persoanele
care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere
un copil cu handicap care se află în instituţii
de ocrotire socială, învăţământ special,
asistenţa socială şi protecţie specială sau în
alte instituţii cu caracter social în care li se
asigură întreţinerea completă din partea
statului.�

(4) Persoanele menţionate la alin.(3) beneficiază de
drepturile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b) în situaţia
în care nu au în acelaşi timp şi calitatea de asistent
personal.
(5) De drepturile prevăzute la alin.(1) lit.b)�f) şi
alin.(2) lit.a), b), c), d), e), f) şi g) nu pot beneficia
copiii cu handicap sau persoanele care au în
îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu
handicap care se află în instituţii de învăţământ
special, asistenţa socială şi protecţie specială sau în
alte instituţii cu caracter social în care li se asigură
întreţinerea completă din partea statului.
(6) De drepturile prevăzute la alin.(1) lit.k) poate
beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe
perioada în care este îngrijit în familie.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Bondi
Gyongyike, Dumitru Buzatu

Întrucât această alocaţie are scopul să
suplimenteze bugetul familiei
copilului bolnav pe perioada în care
acesta nu se află internat într-o
instituţie sanitară sau de asistenţă în
care i se asigură întreţinerea de către
stat.

19 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului
la securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) adulţii cu handicap grav şi accentuat, dacă
nu au alte venituri cu excepţia pensiei de
urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în
procent de 50% din salariul minim brut pe
ţară pe toată durata handicapului; cei cu
venituri până la acest cuantum primesc
diferenţa până la nivelul ajutorului special
lunar; pentru afecţiuni care creează handicap
ireversibil, ajutorul special lunar se stabileşte

Se propune reformularea textului ca pct.18, după
cum urmează:
�18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la ocrotirea
sănătăţii şi la instruire, adulţii cu handicap
beneficiază de următoarele drepturi:
a) adulţii cu handicap grav şi accentuat, dacă nu au
alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş,
beneficiază de o indemnizaţie lunară în procent de
50% din salariul minim brut pe ţară, pe toată durata
handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum
primesc diferenţa până la nivelul indemnizaţiei
lunare; pentru afecţiuni care creează handicap

Pentru o corectă formulare.



20

pe toată durata vieţii;
b) nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub
forma unei pensii sociale în valoare de
800.000 lei, indiferent de vârstă şi de
veniturile realizate din salarii, pe toată durata
handicapului grav; cei cu handicap accentuat
beneficiază de un venit lunar în cuantum de
50% din venitul stabilit pentru cei cu
handicap grav, pe toată durata handicapului;
persoanele nevăzătoare care cumulează
salariul cu pensia pentru limită de vârstă, cu
pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea
capacităţii de muncă, vor opta pentru una
dintre acestea sau pentru pensia socială;
nevăzătorii care nu desfăşoară activitate
salarizată cumulează pensia socială cu una
dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii;
nevăzătorul cu handicap grav primeşte pentru
plata însoţitorului, definit la art.1 din
Hotărârea Guvernului nr.610/1990 privind
acordarea unor drepturi nevăzătorilor, cu
modificările şi completările ulterioare, o
indemnizaţie în valoare de 400.000 lei;
nevăzătorul optează pentru asistentul personal
sau pentru însoţitor;
c) un asistent personal pentru adulţii cu
handicap grav angajat de către autorităţile
administraţiei publice locale, numai pe baza
recomandărilor anchetei sociale realizate de
către asistentul social din cadrul aparatului
propriu al consiliului local în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
adultul cu handicap grav, sau de o altă
persoană desemnată de primar; persoana cu

ireversibil, indemnizaţia lunară se stabileşte pe toată
durata vieţii;
b) nevăzătorii cu handicap grav beneficiază de un
venit lunar sub forma unei alocaţii sociale în
cuantum de 1.279.000 lei, indiferent de vârstă şi de
veniturile realizate din salarii, pe toată durata
handicapului grav ce va fi actualizată anual prin
hotărâre a Guvernului în funcţie de indicele creşterii
preţurilor de consum; cei cu handicap accentuat
beneficiază de un venit lunar în cuantum de 50%
din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe
toată durata handicapului; persoanele nevăzătoare
care cumulează salariul cu pensia pentru limită de
vârstă, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru
pierderea capacităţii de muncă, vor opta pentru una
dintre acestea sau pentru alocaţia socială;
nevăzătorii care nu desfăşoară activitate salarizată
cumulează alocaţia socială cu una dintre celelalte
pensii stabilite potrivit legii; nevăzătorul cu
handicap grav primeşte pentru plata însoţitorului,
definit la art.1 din Hotărârea Guvernului
nr.610/1990 privind acordarea unor drepturi
nevăzătorilor, cu modificările şi completările
ulterioare, o indemnizaţie echivalentă cu salariul net
al asistentului social debutant din unităţi bugetare;
nevăzătorul poate opta pentru asistentul personal
sau pentru însoţitor;
c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav,
angajat de către autorităţile administraţiei publice
locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial
pentru persoanele cu handicap, pe baza
recomandărilor anchetei sociale realizate de către o
comisie din cadrul compartimentului specializat al
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale şi pentru
actualizarea sumelor.

Pentru egalitate de tratament a
nevăzătorilor cu handicap grav şi
celelalte categorii de persoane cu
handicap grav.

Întrucât inspectoratele de stat
teritoriale trebuie să aibă un control
al persoanelor care beneficiază de
asistent personal.
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handicap grav poate opta pentru primirea unei
indemnizaţii echivalente cu salariul minim
brut pe ţară sau pentru încadrarea unei
persoane cu contract individual de muncă în
funcţia de asistent personal; modalitatea de
plată a indemnizaţiei se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului.
d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru
introducerea în ţară, o dată la 8 ani, la alegere,
de motociclete, motorete sau autoturisme,
adaptate special pentru folosirea de către
persoanele cu handicap sau în vederea
transportării acestora; sunt scutite de la plata
taxelor vamale aparatura şi materialele
ajutătoare � compensatorii, denumite generic
tiflotehnice, cum ar fi: ceasuri braille sau
sonore, maşini şi instrumente de scris,
inclusiv computere adaptate, casetofon, C.D.,
bastoane albe şi hârtie braille. Condiţiile de
acordare şi numărul acestora se stabilesc prin
ordin al secretarului de stat al Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu
avizul Direcţiei Generale a Vămilor;
e) scutirea de la plata taxelor de abonament
pentru adulţii cu handicap grav, deţinători de
aparate radio şi de televizoare; de această
facilitate beneficiază şi persoanele care au în
întreţinere persoane cu handicap;
f) prioritate la instalarea postului telefonic şi
scutirea de la plata taxelor de instalare,
transferare şi de abonament telefonic, precum
şi de la costul a 50 de impulsuri pentru
abonamentul comun la doi abonaţi, 100 de
impulsuri pentru abonament � linie

sau reşedinţa adultul cu handicap grav; persoana cu
handicap grav sau reprezentanţii legali ai acesteia,
cu excepţia nevăzătorilor, pot opta pentru primirea
unei indemnizaţii echivalentă cu salariul net al
asistentului social debutant din unităţile bugetare
sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a
indemnizaţiei se va stabili prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului
administraţiei publice, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
d) introducerea în ţară, o dată la 8 ani, la alegere, de
motociclete, motorete sau autoturisme, în folosinţa
persoanei cu handicap accentuat sau grav sau, după
caz, a familiei care are în îngrijire o persoană cu
handicap accentuat sau grav cu scutire de plata
taxelor vamale; sunt scutite de plata taxelor vamale
aparatura şi materialele ajutătoare � compensatorii,
denumite generic tiflotehnice. Lista acestora şi
condiţiile de acordare a facilităţilor prevăzute se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
e) scutire de plata taxelor de abonament pentru
adulţii cu handicap grav, deţinători de aparate radio
şi de televizoare; de această facilitate beneficiază şi
persoanele care au în întreţinere persoane cu
handicap grav, dacă locuiesc împreună;
f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire
de plata abonamentului telefonic cu 100 de
impulsuri incluse, precum şi costul a 400 de
impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adulţii cu
handicap grav şi accentuat, cât şi pentru familiile
acestora, dacă au domiciliul comun; modalităţile de
decontare a acestora vor fi stabilite prin norme

Cuantumul indemnizaţiei s-a stabilit
prin corelare cu salariul net al
asistentului social având în vedere
resursele financiare ale bugetelor
locale.

Pentru o corectă formulare.
S-a considerat oportună acordarea
acestei facilităţi numai persoanelor
cu handicap accentuat sau grav, cât şi
familiilor care îngrijesc astfel de
persoane şi care le folosesc în
interesul acestora. Având în vedere
necesitatea stabilirii unor criterii
stricte pentru acordarea acestor
scutiri s-a propus ca acestea să fie
reglementate prin hotărâre a
Guvernului.

Pentru o mai precisă formulare.

Întrucât bugetul alocat cu această
destinaţie nu poate susţine acordarea
acestor facilităţi în cuantumul propus
în proiectul de lege.

Pentru o formulare precisă prin care
să se reglementeze mai detaliat
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individuală, pentru adulţii cu handicap grav şi
accentuat şi 400 de impulsuri pentru
nevăzători, atât pentru adulţii cu handicap, cât
şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul
comun;
g) gratuitatea transportului urban cu mijloace
de transport în comun de suprafaţă şi cu
metroul, pentru adulţii cu handicap accentuat
şi grav şi pentru asistenţii personali ai
acestora;
h) gratuitatea transportului interurban, la
alegere, cu tren de persoane clasa a-II-a, cu
autobuzele sau cu navele pentru transportul
fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an
pentru adulţii cu handicap grav şi pentru
asistenţii personali sau pentru însoţitorii
acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe
an, pentru adulţii cu handicap accentuat şi
pentru însoţitorii acestora, în concordanţă cu
criteriile stabilite potrivit art.1 alin.(3); adulţii
cu afecţiuni renale, care necesită hemodializă
în alte localităţi decât cele de domiciliu,
precum şi asistenţii personali ai acestora
beneficiază de gratuitate şi peste limita
menţionată, în funcţie de recomandarea
centrului de hemodializă;
i) pregătirea şcolară la domiciliu, la cerere, a
adulţilor cu handicap, nedeplasabili, potrivit
normelor ce vor fi aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap şi al Ministerului Finanţelor
Publice;
j) asistenţa medicală a adultului cu handicap

aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi al ministrului comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi  publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de
transport în comun de suprafaţă sau cu metroul,
pentru adulţii cu handicap accentuat şi grav şi
pentru asistenţii personali ai acestora acordată pe
baza unei anchete sociale realizate de către
asistentul social din cadrul compartimentului
specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap;
modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul
acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului
sănătăţii şi familiei şi al ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinţei, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu
tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial, în limita a 12
călătorii dus-întors pe an pentru adulţii cu handicap
grav şi pentru asistenţii personali ai acestora şi în
limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adulţii cu
handicap accentuat şi pentru însoţitorii acestora;
adulţii cu afecţiuni renale care necesită hemodializă
în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi
asistenţii personali ai acestora beneficiază de
gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de
recomandarea centrului de dializă;
i) pregătire şcolară la domiciliu, pe durata
învăţământului general obligatoriu, la cerere, a
adulţilor cu handicap grav, nedeplasabili, potrivit

condiţiile de acordare a acestei
facilităţi.

Pentru o formulare mai precisă.
S-au avut în vedere competenţele
specifice ale ministerelor cu atribuţii
în domeniu.
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se asigură în conformitate cu prevederile Legii
asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997,
cu modificările ulterioare; contribuţiile
personale, stabilite potrivit dispoziţiilor
legale, suportate de adultul cu handicap care
are un venit mediu lunar pe o persoană aflată
în întreţinere mai mic de 700.000 lei, pentru
achiziţionarea de medicamente, se decontează
acestora pe bază de documente justificative în
limita creditelor bugetare alocate cu această
destinaţie; pentru nevăzători decontarea se
face indiferent de venituri; documentele
justificative, precum şi modalitatea de
decontare se stabilesc prin ordin al
secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap;
k) acordarea unei camere în plus, în condiţiile
legii, pe baza contractelor de închiriere pentru
suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe,
deţinute de stat sau de unităţile administrative
ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu
handicap grav, precum şi a familiilor care au
în întreţinere un copil cu handicap grav;
l) reducerea cu 50% a chiriei, în condiţiile
legii, pe baza contractelor de închiriere pentru
suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe,
deţinute de stat sau de unităţile administrative
ale acestuia;
m) prioritate la închirierea, construirea şi
cumpărarea locuinţelor din fondul de stat şi
repartizarea, la cerere, a apartamentelor la
niveluri inferioare ale imobilelor, pentru
persoanele cu handicap accentuat sau grav;
n) pentru nevăzătorii cu handicap grav, care

normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului
educaţiei şi cercetării, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
j) asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile
Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997,
cu modificările ulterioare;
j1) medicamente gratuite atât pentru tratament
ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării;
j2) bilete de tratament gratuite, în limita
posibilităţilor existente, în staţiuni
balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite
de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
j3) obţinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor
ortopedice, cărucioarelor, la preţul etalon stabilit de
Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate şi
asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a
aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace;
k) acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii,
pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele
locative cu destinaţie de locuinţă deţinute de stat
sau de unităţile administrative ale acestuia, la
solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi
a familiilor care au în întreţinere un copil cu
handicap grav;
l) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza
contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative
cu destinaţia de locuinţe deţinute de stat sau de
unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim
prevăzut de lege, dacă persoana are handicap
accentuat sau grav;
m) prioritate la închirierea, construirea şi
cumpărarea locuinţelor din fondul de stat şi

S-au introdus 3 texte noi, ca lit.j1), j2)
şi j3), deoarece s-au avut în vedere
reglementările cuprinse în OUG
nr.170/1999 privind acordarea, în
mod gratuit, a asistenţei medicale,
medicamentelor şi protezelor pentru
unele categorii de persoane prevăzute
în legi speciale, aprobată prin Legea
nr.783/2001.

Întrucât bugetul alocat cu această
destinaţie nu poate susţine acordarea
acestor facilităţi în cuantumul propus
în proiectul de lege.
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realizează venituri salariale în baza unui
contract individual de muncă, se acordă o
indemnizaţie lunară în valoare de 200.000 lei,
suportată din creditele bugetare alocate cu
această destinaţie;
o) pentru nevăzătorii cu handicap grav se
acordă scutire de la plata taxei pentru
abonamentul la curentul electric; decontarea
abonamentului se face  pe bază de documente
justificative în limita creditelor bugetare
alocate cu această destinaţie; documentele
justificative, precum şi modalitatea de
decontare se stabilesc prin ordin al
secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap;
p) acordarea a 25% din fondul de locuinţe
sociale persoanelor cu handicap grav,
conform legilor în vigoare.
(2) De drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a),
c), d), i), k), l), o) şi p) nu pot beneficia
persoanele cu handicap care se află în
instituţiile de ocrotire socială, învăţământ
special, asistenţă socială şi protecţie specială
sau în alte instituţii cu caracter social, în care
li se asigură întreţinere completă din partea
statului.
(3) Persoanele cu handicap grav care au şi
calitatea de pensionari de invaliditate gradul I,
vor beneficia de toate drepturile prevăzute de
lege, cu excepţia celui prevăzut de art.19
alin.(1) lit.c).�

repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri
inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu
handicap accentuat sau grav;
n) pentru nevăzătorii cu handicap grav, care
realizează venituri salariale în baza unui contract
individual de muncă, se acordă o indemnizaţie
lunară în valoare de 200.000 lei, suportată din
creditele bugetare alocate cu această destinaţie;
o) pentru nevăzătorii cu handicap grav se acordă
scutire de plata taxei pentru abonamentul la curentul
electric; decontarea abonamentului se face  pe bază
de documente justificative în limita creditelor
bugetare alocate cu această destinaţie; documentele
justificative, precum şi modalitatea de decontare se
stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi al ministrului industriei şi resurselor, cu
avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
p) acordarea a 25% din fondul de locuinţe sociale
persoanelor cu handicap grav, conform legilor în
vigoare.
(2) De drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a), c), d),
e), f), k), l), m), n) o) şi p) nu pot beneficia
persoanele cu handicap care se află în instituţii de
învăţământ special, asistenţă socială şi protecţie
specială sau în alte instituţii cu caracter social, în
care li se asigură întreţinere completă din partea
statului.
(3) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea
de pensionari de invaliditate gradul I, pot opta între
indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută de art 61
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, sau pentru

S-au avut în vedere competenţele
specifice ale ministerelor cu atribuţii
în domeniu.

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
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asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi
în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la
pensia pentru limită de vârstă.�

Autori:  deputaţii Smaranda Dobrescu, Paula
Ivănescu, Gheorghe Barbu, Dumitru Buzatu, Maria
Apostolescu şi Kerekes Karoly

20 15. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) vor
avea următorul cuprins:
�(2) Drepturile acordate conform prevederilor
art.18 alin.(1) lit.f) şi i) şi ale art.19 alin.(1)
lit.c) şi g) se suportă din bugetele locale.
(3) Drepturile acordate conform art.18 alin.(1)
lit.d) se suportă de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale.�

(din ordonanţă)
(1) Drepturile acordate conform art.18 alin.(1)
lit. c) şi e), art.18 alin.(2) lit. c) şi art.19 lit.a),
b), e), f) şi h) se suportă din bugetul Fondului
special de solidaritate socială pentru
persoanele cu handicap.
.........................................................................
(4) Drepturile acordate conform art.18 alin.(2)
lit.a) şi b) se suportă din bugetul asigurărilor
sociale de stat.
(5) Drepturile prevăzute la art.19 lit.a) şi b) se
indexează sau se corectează la aceeaşi dată şi
în aceleaşi condiţii ca şi pensiile de asigurări
sociale de stat pentru limită de vârstă.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale

Se propune reformularea textului ca pct.19, după
cum urmează:
�19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
�Art.20. � (1) Drepturile acordate conform art.18
alin.(1) lit.c) şi e), art.18 alin.(2) lit.c) şi art.19
alin.(1) lit.a), b), e), f) şi h) se suportă din bugetul
de stat.
(2) Drepturile acordate conform prevederilor art.18
alin.(1) lit.f) şi i) şi ale art.19 alin.(1) lit.c) şi g) se
suportă din bugetele locale.
(3) Drepturile acordate conform prevederilor art.18
alin.(1) lit.d) se suportă de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
(4) Drepturile acordate conform art.18 alin.(2) lit.a)
şi b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de
stat.
(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
prevăzute la art.19 alin.(1) lit.j), j1), j2) şi j3) se
suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate,
gestionat de casele de asigurări de sănătate de care
asiguratul aparţine. Modalităţile de decontare vor fi
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi
familiei şi preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul

Întrucât SSPH nu mai gestionează
Fondul special de solidaritate socială
pentru persoanele cu handicap, care
nu se mai constituie ca fond special
în cadrul bugetului de stat.

Textul alin.(5) din ordonanţă a fost
eliminat pentru corelare cu
prevederile art.19 alin.(1) lit.a) şi b),
aşa cum au fost reformulate în raport,
pct.18 din Legea de aprobare.

Pentru indicarea surselor financiare
în condiţiile în care SSPH nu mai
gestionează Fondul special de
solidaritate socială pentru persoanele
cu handicap.

Textul alin.(6) din ordonanţă a fost
abrogat întrucât FSSSPH nu se mai
constituie ca fond special.
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care nu dispun de resurse financiare necesare
pentru plata drepturilor prevăzute la alin.(2)
vor primi, prin transfer de la Fondul special
de solidaritate socială pentru persoanele cu
handicap, sumele necesare pentru completarea
veniturilor proprii, astfel încât să poată
asigura plata integrală a acestor drepturi.
Aceste transferuri se stabilesc pe bază de
convenţie încheiată între Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap şi autorităţile
administraţiei publice locale.

Oficial al României, Partea I.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

21 (din ordonanţă)
Articolul 21, literele a) şi b)
Art.21. � Persoanele cu handicap au
următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la comisiile de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap, care
funcţionează pe lângă inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap,
prevăzute la cap. V, aflate în subordinea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, pentru încadrarea într-o categorie
de persoane cu handicap care necesită
protecţie specială în raport cu gradul de
handicap, precum şi la reevaluarea periodică,
potrivit normelor metodologice prevăzute la
art.1 alin.(3);
b) să urmeze programul individual de
recuperare şi integrare socială, stabilit de
comisiile de expertiză medicală a persoanelor
cu handicap, sub supravegherea asistenţilor
sociali din cadrul inspectoratelor de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap sau

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.20, cu următorul cuprins:
�20. La articolul 21, literele a) şi b) vor avea
următorul cuprins:
�a) să se prezinte la comisiile de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap pentru adulţi, care
funcţionează în subordinea inspectoratelor de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevăzute
la cap. V, respectiv la comisiile pentru protecţia
copilului, pentru încadrarea într-o categorie de
persoane cu handicap care necesită protecţie
specială în raport cu gradul de handicap, precum şi
la reevaluarea periodică, potrivit criteriilor
prevăzute la art.1 alin.(3);
b) să urmeze programul individual de recuperare,
readaptare şi integrare socială stabilit de comisiile
de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
pentru adulţi, respectiv comisiile pentru protecţia
copilului, sub supravegherea asistenţilor sociali din
cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap sau ai organizaţiilor
neguvernamentale autorizate, potrivit legii, să

Pentru unitate de terminologie.
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ai organizaţiilor neguvernamentale autorizate,
potrivit legii, să desfăşoare activităţi de
protecţie specială a persoanelor cu handicap,
care colaborează cu aceste inspectorate;

desfăşoare activităţi de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, care colaborează cu aceste
inspectorate;�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

22 (din ordonanţă)
CAPITOLUL V
Organizarea şi funcţionarea comisiilor de
expertiză medicală a persoanelor cu
handicap

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.21, cu următorul cuprins:
�21. Titlul Capitolului V va avea următorul cuprins:
�Organizarea şi funcţionarea comisiilor de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi�

Pentru concordanţă cu prevederile
cuprinse în acest capitol.

23 (din ordonanţă)
Art.22. - (1) Pentru încadrarea adulţilor într-o
categorie de persoane cu handicap care
necesită protecţie specială, în raport cu gradul
de handicap, se înfiinţează, la nivel judeţean
şi al sectoarelor municipiului Bucureşti,
comisii de expertiză medicală a adulţilor cu
handicap.
(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au
următoarea componenţă:
- un preşedinte desemnat de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul
specialiştilor inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap;
- 2 membri, dintre care un specialist în
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii
de muncă, din cadrul cabinetelor de expertiză
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
judeţene şi ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, desemnat de şeful oficiului de
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii
de muncă judeţean, respectiv al municipiului

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.22, cu următorul cuprins:
�22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
�Art.22. - (1) Pentru încadrarea adulţilor într-o
categorie de persoane cu handicap care necesită
protecţie specială, în raport cu gradul de handicap,
se înfiinţează, la nivel judeţean şi al sectoarelor
municipiului Bucureşti, comisii de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.
(2) Comisiile prevăzute la alin.(1) au următoarea
componenţă:
- un preşedinte, medic specialist în expertiza
capacităţii de muncă, desemnat de către
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
la propunerea inspectoratului de stat teritorial
pentru persoanele cu handicap;
- doi membri, medici de specialitate, în funcţie de
afecţiunea care produce handicapul, desemnaţi de
conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap;
- un membru cu statut de observator, desemnat de
organizaţiile neguvernamentale autorizate potrivit

Pentru o corectă formulare.

S-a considerat că este necesar ca în
cadrul comisiilor de expertiză
medicală să participe un număr mai
mare de medici specialişti având în
vedere atribuţiile acestor comisii.
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Bucureşti, şi un membru desemnat de
conducerile inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap, de profesie
medic;
- un membru cu statut de observator,
desemnat de organizaţiile neguvernamentale
autorizate potrivit legii, care desfăşoară
activităţi de protecţie specială a persoanelor
cu handicap în judeţul sau în sectoarele
municipiului Bucureşti;
- un secretar desemnat de conducerile
inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, care poate fi şi cadru
mediu.

legii, care desfăşoară activităţi de protecţie specială
a persoanelor cu handicap în judeţul sau în
sectoarele municipiului Bucureşti;
- un secretar desemnat de conducerile
inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele
cu handicap.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

24 16. Articolul 23 se abrogă. Se propune reformularea textului ca pct.23. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.

25 17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
�Art.24. � Preşedintele şi membrii comisiilor
prevăzute la art.22 au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar al
indemnizaţiilor de şedinţă nu poate depăşi
cuantumul câştigului salarial mediu net pe
economie, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică, la data stabilirii dreptului.�

Se propune reformularea textului ca pct.24, după
cum urmează:
�24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
�Art.24. � Preşedintele şi membrii comisiilor
prevăzute la art.22 au dreptul la o indemnizaţie de
şedinţă. Cuantumul lunar al indemnizaţiilor de
şedinţă, pentru fiecare membru al comisiei, cu
excepţia membrului cu statut de observator, nu
poate depăşi cuantumul câştigului salarial mediu net
pe economie, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui
an.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Kerekes
Karoly

Pentru o corectă formulare.

Având în vedere că aceste
indemnizaţii nu se indexează,
cuantumul lor nu poate rămâne la
acelaşi nivel, respectiv cel existent la
data stabilirii dreptului.
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0 1 2 3

26 18.  Articolul 25 va avea următorul
cuprins:
�Art.25. � Comisiile de expertiză medicală
prezentate la art.22 funcţionează pe lângă
inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap.�

Se propune reformularea textului ca pct.25, după
cum urmează:
�25.  Articolul 25 va avea următorul cuprins:
�Art.25. � Comisiile de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pentru adulţi prevăzute la
art.22 funcţionează în subordinea inspectoratelor de
stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

Pentru o corectă formulare.

27 19. La articolul 26, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
�(2) Comisia superioară de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap este formată dintr-
un preşedinte, desemnat de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, din câte
un reprezentant al Ministerului Sănătăţii si
Familiei, Ministerului Muncii şi Solidaritatii
Sociale, Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, Institutului Naţional
de Expertiză şi de Recuperare a Capacităţii de
Muncă, Institutului Naţional de Studii şi
Strategii privind Problemele Persoanelor cu
Handicap şi Institutului de Medicină Legală,
membri, şi un secretar, desemnat de
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

(din ordonanţă)
(1) Comisiile de expertiză medicală a

Se propune reformularea textului ca pct.26, după
cum urmează:
�26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
�Art.26. � (1) Comisiile de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pentru adulţi se află în
coordonarea Comisiei superioare de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi,
care va funcţiona pe lângă  Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Comisia superioară de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pentru adulţi are
următoarea componenţă:
- un preşedinte, medic de expertiză medicală şi de
recuperare a capacităţii de muncă, angajat de
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
prin concurs;
- un membru, medic specialist în funcţie de
afecţiunea care produce handicapul;
- un membru, medic din cadrul Institutului Naţional
de Studii şi Strategii privind Problemele

S-a considerat necesar ca această
comisie să aibă în componenţa sa un
număr de medici specialişti care să
asigure funcţionarea eficientă a
acestora.
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persoanelor cu handicap se află în
coordonarea Comisiei superioare de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap, care va
funcţiona pe lângă Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(3) Preşedintele şi membrii comisiei
prevăzute la alin.(1) beneficiază de o
indemnizaţie de şedinţă în condiţiile art.24.

Persoanelor cu Handicap;
- un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Membrii cu caracter nepermanent, convocaţi în
funcţie de nevoile comisiei, sunt:
- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi
Familiei;
- un reprezentant al Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale;
- un reprezentant al Institutului Naţional de
Expertiză Medicală şi de Recuperare a Capacităţii
de Muncă;
- un reprezentant al Institutului de Medicină Legală
�Mina Minovici�;
- un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(4) Membrii comisiei prevăzuţi la alin.(2) şi (3)
beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în
condiţiile art.24.
 (5) Preşedintele şi secretarul Comisiei superioare
de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
pentru adulţi lucrează permanent, cu program de
lucru zilnic.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Gheorghe
Barbu

Pentru corectarea unei erori materiale
cât şi în considerarea faptului că
preşedintele, fiind angajat prin
concurs, nu poate primi
indemnizaţie.
Pentru o corectă formulare şi
sistematizare a textului.

Întrucât persoanele care exercită
aceste funcţii sunt angajate
permanent.

28 20. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) vor
avea următorul cuprins:
�Art.27. - (1) Încadrarea sau respingerea
încadrării într-o categorie de persoane cu
handicap, care necesită protecţie specială în
raport cu gradul de handicap, se atestă prin
certificat emis de comisiile prevăzute la

Se propune reformularea textului ca pct.27, după
cum urmează:
�27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
�Art.27. - (1) Încadrarea sau respingerea încadrării
într-o categorie de persoane cu handicap, care
necesită protecţie specială în raport cu gradul de
handicap, se atestă prin certificat emis de comisiile

Pentru o corectă formulare.
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art.22. Eliberarea certificatului este scutită de
taxa de timbru.
(2) Certificatele emise potrivit alin.(1) pot fi
contestate în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Comisia superioară de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap.
Contestaţia va fi soluţionată prin decizie, în
termen de 45 de zile lucrătoare de la data
înregistrării.�

(din ordonanţă)
(3) Deciziile emise de către Comisia
superioară de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pot fi atacate potrivit
Legii contenciosului administrativ nr.29/1990,
cu modificările ulterioare, cererile adresate
instanţei fiind scutite de taxa judiciară de
timbru.

prevăzute la art.22. Eliberarea certificatului este
scutită de taxa de timbru.
(2) Certificatele emise potrivit alin.(1) pot fi
contestate în termen de 30 de zile de la comunicare,
la Comisia superioară de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap pentru adulţi. Contestaţia
va fi soluţionată prin decizie, în termen de 45 de
zile lucrătoare de la data înregistrării.
(3) Deciziile emise de către Comisia superioară de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru
adulţi pot fi atacate potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.29/1990, cu modificările ulterioare,
cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa
judiciară de timbru.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

29 (din ordonanţă)
Art.28. - Indemnizaţiile de şedinţă prevăzute
la art.24 şi la art.26 alin.(3) se suportă din
bugetul Fondului special de solidaritate
socială pentru persoanele cu handicap.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.28, cu următorul cuprins:
�28. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
�Art.28. - Indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la
art.24 şi la art.26 alin.(4) se suportă din creditele
bugetare alocate cu această destinaţie.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât SSPH nu mai gestionează
Fondul special de solidaritate socială
pentru persoanele cu handicap.

30 21. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
�Art.29. - Regulamentul de organizare şi
funcţionare a comisiilor prevăzute la art.22 şi
26 se aprobă prin ordin al secretarului de stat
al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, în termen de 90 de zile de la data

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât a fost emis Ordinul
secretarului de stat al SSPH
nr.344/2001 privind înfiinţarea
comisiilor de expertiză medicală a
persoanelor cu handicap, care
reglementează organizarea comisiilor



32

publicării legii de aprobare a prezentei
ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al
României.�

de expertiză medicală a persoanelor
cu handicap.

31 22. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
�Art.30. - În cazul eliberării de certificate de
încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap care necesită protecţie specială în
raport cu gradul de handicap, fără respectarea
criteriilor stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii şi familiei, membrii comisiilor de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap,
prevăzute la art.22, vor fi obligaţi, în
condiţiile legii, la: restituirea indemnizaţiilor
de şedinţă încasate pentru participare la
activitatea comisiilor; excluderea definitivă
din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor
reprezentând drepturile încasate necuvenit de
către beneficiari, ca urmare a încadrării
acestora cu nerespectarea dispoziţiilor legale.�

Se propune reformularea textului ca pct.29, după
cum urmează:
�29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
�Art.30. - În cazul eliberării de certificate de
încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
care necesită protecţie specială în raport cu gradul
de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, membrii
comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu
handicap pentru adulţi, respectiv ai comisiilor
pentru protecţia copilului, vor fi obligaţi, în
condiţiile legii, la: restituirea indemnizaţiilor de
şedinţă încasate pentru participare la activitatea
comisiilor; excluderea definitivă din cadrul acestor
comisii; suportarea sumelor reprezentând drepturile
încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a
încadrării acestora cu nerespectarea dispoziţiilor
legale.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o corectă formulare.

32 23. La articolul 31, alineatele (1) şi (3) vor
avea următorul cuprins:
�(1) Asistentul personal al persoanei cu
handicap este persoana care supraveghează,
acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau
adultului cu handicap grav.
..........................................................................
(3) Asistentul personal îşi desfăşoară
activitatea pe baza contractului individual de

Se propune reformularea textului ca pct.30. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.
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muncă, încheiat cu autorităţile administraţiei
publice locale în a căror rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap
grav.�

33 24. La articolul 32, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�Art.32. � (1) Asistentul personal al persoanei
cu handicap este salarizat în raport cu
dispoziţiile legale privind salarizarea
asistentului social debutant, cu studii medii,
din unităţile bugetare.�

Se propune reformularea textului ca pct.31. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.

34 25. La articolul 33, partea introductivă şi
litera a) vor avea următorul cuprins:
�Art. 33. � Asistentul personal are, în raport
cu persoana cu handicap căreia îi acordă
supraveghere, asistenţă şi îngrijire,
următoarele obligaţii:
a) de a presta persoanei cu handicap toate
activităţile şi serviciile prevăzute în contractul
individual de muncă încheiat cu autorităţile
publice prevăzute la art.31 alin.(3).�

Se propune reformularea textului ca pct.32. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.

35 26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
�Art.34. � Încălcarea oricăreia din obligaţiile
prevăzute la art.33 şi a celor prevăzute în
contractul individual de muncă atrage
răspunderea juridică a asistentului personal, în
condiţiile legii.�

Se propune reformularea textului ca pct.33. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.
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36 27. La articolul 36, după alineatul (3) se
introduce un alineat nou, alin.(4), care va
avea următorul cuprins:
�(4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă
şi numai în contextul încadrării în muncă, prin
persoană cu handicap se înţelege şi persoana
invalidă; în consecinţă prin contract
individual de muncă se înţelege şi convenţie
individuală privind raporturile de muncă din
organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi
prin cuvântul angajat se înţelege şi membrul
cooperator.�

Se propune reformularea textului ca pct.34, după
cum urmează:
 �34. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce
un alineat nou, alin.(4), care va avea următorul
cuprins:
�(4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi
numai în contextul încadrării în muncă, prin
persoană cu handicap se înţelege şi persoana
invalidă gradul III; prin contract individual de
muncă se înţelege şi convenţia individuală privind
raporturile de muncă din organizaţiile cooperaţiei
meşteşugăreşti, iar prin angajat se înţelege şi
membrul cooperator.�

Autori: deputat Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

Întrucât numai persoana invalidă
gr.III este considerată aptă de muncă.

37 28. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
�Art.37. � (1) Persoanele juridice care
angajează persoane cu handicap pot înfiinţa
unităţi socio-economice organizate pentru
încadrarea în muncă a persoanelor cu
handicap, denumite în continuare unităţi
socio-economice sau, prescurtat U.S.�E.,
autorizate de către Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap. Ponderea
persoanelor cu handicap din numărul total de
persoane încadrate în muncă trebuie să fie de
cel puţin 30%. Modul de autorizare a acestor
unităţi se stabileşte prin ordin al secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru

Se propune reformularea textului ca pct.35, după
cum urmează:
�35. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
�Art.37. - (1) Persoanele fizice sau juridice care
angajează persoane cu handicap pot înfiinţa unităţi
protejate. Unităţile protejate pot fi:
a) agenţi economici cu personalitate juridică,
indiferent de forma de organizare şi de proprietate,
care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi
persoane cu handicap încadrate cu contract
individual de muncă;
b) secţii, ateliere sau alte structuri fără personalitate
juridică din cadrul agenţilor economici sau din
cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au

Pentru o corectă formulare şi o mai
bună sistematizare a textului.
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Persoanele cu Handicap.
(2) În sensul prezentei legi, prin unităţi
protejate se înţeleg şi centrele de integrare
prin terapie ocupaţionala aflate în coordonarea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

contabilitate proprie şi cel puţin 30% din numărul
total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu
contract individual de muncă;
c) asociaţii familiale, asociaţii sau fundaţii fără scop
lucrativ, constituite de cel puţin o persoană cu
handicap, precum şi persoana cu handicap care este
autorizată, potrivit legii, să desfăşoare activităţi
economice independente, cu condiţia achitării
contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege.
Criteriile de încadrare şi modul de autorizare al
acestor unităţi se stabilesc prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului
muncii şi solidarităţii sociale, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin
unităţi protejate se înţeleg şi centrele de integrare
prin terapie ocupaţională aflate în coordonarea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

38 29. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
�Art.38. � (1) Unităţile protejate denumite în
continuare unitati socio-economice protejate
sau, prescurtat �U.S.-E.P.�-uri sunt tot
�U.S.�E�-uri care au o pondere de cel puţin
50% a persoanelor cu handicap din numărul
total de persoane încadrate în muncă.
(2) �U.S.�E.�-urile vor fi sprijinite atât la
înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării

Se propune reformularea textului ca pct.36, după
cum urmează:
�36. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
�Art.38. � (1) Unităţile protejate prevăzute la art.37
beneficiază de următoarele drepturi :
a) scutire de plata impozitului pe profit cu condiţia
ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să
fie reinvestit pentru achiziţionarea de echipamente
tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau

Pentru o mai corectă sistematizare a
textului.
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activităţii lor, de autorităţile administraţiei
publice locale, de inspectoratele teritoriale
pentru persoanele cu handicap şi de
organizaţiile neguvernamentale ale
persoanelor cu handicap sau care au activităţi
de protecţie specială a persoanelor cu
handicap, organizaţii care vor monitoriza şi
sprijini continuu unităţile respective pentru
realizarea unei protecţii speciale efective a
persoanelor cu handicap.
(3) Organizaţiile persoanelor cu handicap,
prevăzute la alin.(2), vor colabora în sistem de
parteneriat cu autorităţile publice locale, cu
inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, cu alte persoane
juridice, precum şi cu specialişti, pentru
sprijinirea unităţilor respective atât la
înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării
activităţii acestora.
(4) �U.S.-E.�-urile şi �U.S.-E.P.�-urile, care
au personalitate juridică, beneficiază de
următoarele facilităţi:
a) scutirea de la plata impozitului pe profit, cu
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut
prin scutire să fie reinvestit pentru
achiziţionarea de echipamente tehnologice,
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau pentru
amenajarea locurilor de muncă protejate,
special organizate, potrivit prevederilor
legale, pentru �U.S.-E.P.�-uri;
b) reducerea impozitului pe profit,
proporţional cu ponderea persoanelor cu
handicap din numărul total de persoane
încadrate în muncă, pentru �U.S.�E.�-uri, cu

pentru amenajarea locurilor de muncă protejate;
b) scutire de plata taxelor vamale pentru importurile
de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje şi
părţi componente ale acestora necesare procesului
de producţie; este interzisă înstrăinarea lor pe timp
de 5 ani, sub sancţiunea plăţii retroactive a taxelor
vamale;
c) scutire de T.V.A. a operaţiunilor desfăşurate în
unităţile protejate autorizate;
d) alte facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile
administraţiei publice locale din fondurile proprii.
(2) Anual, sau ori de câte ori este nevoie,
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor
controla modul în care unităţile protejate au folosit
sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat
putând ridica autorizaţia de funcţionare a acestora
ca unităţi protejate, în cazul nerespectării
prevederilor alin.(1).�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Kerekes
Karoly
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condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut
prin această reducere să fie reinvestit pentru
achiziţionarea de echipamente tehnologice,
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau pentru
amenajarea locurilor de muncă protejate,
special organizate pentru persoanele cu
handicap.
c) scutirea de la plata taxelor vamale pentru
importurile de materii prime, materiale,
semifabricate, utilaje şi părţi componente
necesare procesului de producţie inclusiv
produse necesare protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap; este interzisă
înstrăinarea sau vânzarea semifabricatelor,
utilajelor şi părţilor componente necesare
procesului de producţie, inclusiv a produselor
necesare protecţiei speciale a persoanelor cu
handicap pe timp de 5 ani, cu excepţia
vânzării lor către alte �U.S.�E.�-uri;
d) aplicarea cotei zero de T.V.A. prin scutire
de T.V.A. şi deducerea de la buget a taxei pe
valoarea adăugată aferentă tuturor intrărilor
valorice, pentru �U.S.-E.P.�-uri;
e) scutirea de T.V.A., opţional, pentru
�U.S.-E.�-uri;
f) scutirea de la plata către Fondul special de
solidaritate socială pentru persoanele cu
handicap a cotei de 2% din fondul de salarii
realizat lunar, pentru �U.S.�E.P. �-uri;
g) reducerea acestei cote proporţional cu
ponderea persoanelor cu handicap încadrate
din numărul total de persoane, pentru
�U.S.�E.�-uri;
h) alte facilităţi acordate de autorităţile
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administraţiei publice locale din fondurile
proprii.
(5) Anual, sau ori de câte ori este nevoie,
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, împreună cu Ministerul Finanţelor
Publice şi organizaţia neguvernamentală a
persoanelor cu handicap, care a sprijinit şi
monitorizat realizarea protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap încadrate în muncă
vor realiza o analiză complexă asupra
modului cum fiecare �U.S.�E.� în parte a
folosit sumele rezultate din facilităţile de care
a beneficiat şi va lua măsuri în consecinţă.
(6) �U.S.�E.�-urile care vor beneficia de
scutirile prevăzute la alin.(4) sunt stabilite
prin ordin al secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

39 30. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
�Art.39. - Pot fi U.S.-E.-uri sau U.S.-E.P.-uri:
a) agenţi economici cu personalitate juridică,
indiferent de forma de organizare, de
proprietate sau de numărul de angajaţi, dacă
cel puţin 30%, respectiv 50% dintre aceştia
sunt persoane cu handicap atestate ca atare şi
sunt încadrate cu contract individual de
muncă;
b) secţii, ateliere sau alte structuri fără
personalitate juridică din cadrul agenţilor
economici, din cadrul instituţiilor de protecţie
specială sau din cadrul organizaţiilor
neguvernamentale, care au contabilitate
proprie şi au cel puţin 50% din numărul total

Se propune reformularea textului ca pct.37, după
cum urmează:
�37. Articolul 39 se abrogă.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât textul se regăseşte la art.37
alin.(1) reformulat la pct.36 din
Legea de aprobare.
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de angajaţi, persoane cu handicap atestate ca
atare şi încadrate cu contract individual de
muncă;
c) micile ateliere de prestări de servicii ale
persoanelor cu handicap, precum şi persoana
cu handicap care este autorizată, potrivit legii,
să desfăşoare activităţi economice
independente, cu condiţia achitării
contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute de
lege.�

40 31. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
�Art.40. � (1) La începutul fiecărui an
calendaristic U.S.-E.-urile şi/sau U.S.-E.P.-
urile au obligaţia să prezinte inspectoratelor
teritoriale pentru persoanele cu handicap o
informare care va cuprinde datele necesare
pentru a dovedi respectarea dispoziţiilor
legale referitoare la funcţionarea unităţii şi
măsurile întreprinse pentru realizarea
adaptărilor şi înlesnirilor necesare pentru
desfăşurarea activităţii persoanelor cu
handicap.
(2) Realitatea datelor din informare va fi
certificată de către organizaţia
neguvernamentală a persoanelor cu handicap
care a sprijinit înfiinţarea sau funcţionarea
respectivei U.S.�E..�

Se propune reformularea textului ca pct.38, după
cum urmează:
�38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
�Art.40. � (1) La începutul fiecărui an calendaristic
unităţile protejate au obligaţia să prezinte
inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele
cu handicap o informare care va cuprinde datele
necesare pentru a dovedi respectarea dispoziţiilor
legale referitoare la funcţionarea unităţii şi măsurile
întreprinse pentru realizarea adaptărilor şi
înlesnirilor necesare pentru desfăşurarea activităţii
persoanelor cu handicap.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin.(1)
se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de
funcţionare, ca unităţi protejate.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Kerekes
Karoly

Pentru concordanţă cu prevederile
art.38, aşa cum a fost reformulat la
pct.36 din Legea de aprobare.

41 32. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
�Art.41. � Unităţile protejate pot organiza
cursuri de calificare la locul de muncă pentru
persoanele cu handicap adulte, cu avizul

Se propune reformularea textului ca pct.39, după
cum urmează:
�39. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
�Art.41. � (1) Unităţile protejate pot organiza S-a introdus un text nou, ca alin.(2),
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Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

cursuri de calificare la locul de muncă pentru
persoanele cu handicap adulte, cu avizul
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al
Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
(2) Cursurile de calificare organizate de unităţile
protejate vor fi finanţate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, pentru persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă.�

Autor: deputat Bondi Gyongyike

pentru corelare cu Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă.

42 33. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
�Art.42. � (1) Persoanele juridice care au un
număr de cel puţin 100 de angajaţi au
obligaţia de a angaja persoane cu handicap cu
contract individual de muncă într-un procent
de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
(2) Persoanele juridice prevăzute la alin.(1)
pot înlocui obligaţia prevăzută mai sus cu
realizarea unui parteneriat socio-economic
stabil cu U.S.�E.�urile, achiziţionând de la
acestea, fără licitaţie, bunuri sau servicii
într-un volum astfel dimensionat încât acestea
să încadreze în muncă persoanele cu handicap
pe care persoanele juridice respective nu le-au
încadrat în muncă; un astfel de parteneriat
socio-economic poate fi realizat şi cu orice
altă persoană juridică cu mai puţin de 100 de
salariaţi.
(3) Furnizorii de energie electrică sau termică,
de gaze naturale sau apă pot înlocui obligaţia
prevăzută la alin.(1) prin realizarea unui
parteneriat socio-economic cu U.S.-E.-urile

Se propune reformularea textului ca pct.40, după
cum urmează:
�40. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
�Art.42. � (1) Persoanele juridice care au un număr
de cel puţin 100 de angajaţi au obligaţia de a angaja
persoane cu handicap cu contract individual de
muncă într-un procent de cel puţin 4% din numărul
total de angajaţi.
(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract
individual de muncă li se asigură toate adaptările şi
înlesnirile necesare pentru înlăturarea oricăror
impedimente în activitatea pe care o desfăşoară.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelare cu art.38 reformulat,
întrucât s-au eliminat textele cu
privire la U.S.-E-uri.
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prin care să practice pentru aceste unităţi
reduceri substanţiale ale tarifelor; asemenea
parteneriate pot fi realizate cu orice furnizor
de servicii de care beneficiază direct
persoanele cu handicap sau unităţile special
organizate pentru aceste persoane.
(4) Persoanele juridice, indiferent de numărul
total de angajaţi, dacă realizează profit şi
angajează persoane cu handicap sau realizează
parteneriat socio-economic stabil conform
prevederilor alin.(2) sau (3), beneficiază de o
reducere a impozitului pe profit proporţională
cu ponderea persoanelor cu handicap
încadrate în muncă sau pentru care s-a realizat
parteneriatul socio-economic stabil.�

43 34. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
�Art.43. � (1) Persoanele juridice care nu
respectă prevederile art.42 alin.(1), (2) sau (3)
au obligaţia de a plăti lunar către Fondul
special de solidaritate socială pentru
persoanele cu handicap o sumă egală cu
salariul minim brut pe ţară înmulţit cu
numărul de locuri de muncă în care nu au
încadrat persoane cu handicap sau pentru care
nu au realizat parteneriat socio-economic
stabil potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Societăţile comerciale, regiile autonome,
societăţile şi companiile naţionale şi alţi
agenţi economici, care angajează persoane cu
handicap cu contract individual de muncă, vor
beneficia de reducerea impozitului pe profit
proporţional cu ponderea persoanelor cu
handicap din numărul total de angajaţi. Prin

Se propune reformularea textului ca pct.41, după
cum urmează:
�41. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
�Art.43. � (1) Persoanele juridice care nu respectă
prevederile art.42 alin.(1) au obligaţia de a plăti
lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul
minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de
muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap.
(2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prevăzută
la alin.(1) persoanele juridice care fac dovada că au
solicitat trimestrial la Agenţia Naţională de Ocupare
a Forţei de Muncă, repartizarea de persoane cu
handicap.�

Autor: deputat Pavel Todoran

Pentru o corectă formulare.

Pentru a exonera de aceste obligaţii
persoanele juridice de bună credinţă
care doresc să angajeze persoane cu
handicap, dar care fac dovada ca nu
au avut această posibilitate.
S-a considerat că nu se justifică
acordarea unor reduceri a impozitelor
pe profit agenţilor economici care
angajează persoane cu handicap
întrucât aceasta constituie o obligaţie
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hotărâre a Guvernului se poate stabili, pentru
unele intervale de timp sau zone teritoriale un
alt coeficient de proporţionalitate, diferit de
unu.
(3) Persoanelor cu handicap angajate cu
contract individual de muncă li se asigură
toate adaptările şi înlesnirile necesare pentru
înlăturarea oricăror impedimente în activitatea
pe care o desfăşoară.
(4) Persoanele cu handicap beneficiază de
plata integrală a concediilor medicale din
fondurile centralizate pentru sănătate ale
statului, din prima zi de concediu medical.�

instituită prin prezenta ordonanţă.
Textul alin.(3) a fost preluat ca
alin.(2) la art.42.
Textul alin.(4) s-a eliminat pentru
concordanţă cu prevederile Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.

44 35. La articolul 44 literele b) şi f) se abrogă. Se propune reformularea textului ca pct.42. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.

45 36. După articolul 44 se introduce un
articol nou, art.441, care va avea următorul
cuprins:
�Art.441. � (1) Persoanele cu handicap grav,
accentuat şi mediu, beneficiază de pensie
pentru limită de vârstă, acordată la cerere,
indiferent de vârstă, pentru:
a) persoanele cu handicap grav, la o vechime
în muncă realizată de la data dobândirii
handicapului de minimum 15 ani bărbaţii şi
minimum 10 ani femeile;
b) persoanele cu handicap accentuat, la o
vechime în muncă realizată de la data
dobândirii handicapului de minimum 20 de
ani bărbaţii şi minimum 15 ani femeile;

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
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c) persoanele cu handicap mediu, la o
vechime în muncă realizată de la data
dobândirii handicapului de minimum 25 de
ani bărbaţii şi minimum 20 de ani femeile.
(2) Pentru fiecare an lucrat în plus faţă de
vechimea în muncă prevăzută la alin.(1)
literele a), b) şi c), se acordă un spor la pensie
de 1%.�

46 37. La articolul 45, alineatul (4) va avea
următorul cuprins:
�(4) Componenţa comisiilor de integrare
socio-profesională a persoanelor cu handicap
şi regulamentul de organizare şi funcţionare a
acestora se stabilesc prin ordin al secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.�

(din ordonanţă)
(3) Activităţile de pregătire, formare şi
orientare profesională şi de încadrare în
muncă a persoanelor cu handicap se
finanţează din bugetul Fondului special de
solidaritate socială pentru persoanele cu
handicap, în limita sumelor colectate în baza
art.43.

Se propune reformularea textului ca pct.43, după
cum urmează:
�43. La articolul 45, alineatele (3) şi (4) vor avea
următorul cuprins:
�(3) Activităţile specifice de pregătire, formare şi
orientare profesională şi de încadrare în muncă a
persoanelor cu handicap se finanţează în limita
creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.
(4) Componenţa comisiilor de integrare socio-
profesională a persoanelor cu handicap şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora
se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi
familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât SSPH nu mai gestionează
Fondul special de solidaritate socială
a persoanelor cu handicap.

47 (din ordonanţă)
Art.46. - În activitatea de protecţie specială a
persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap întreţine relaţii
de dialog şi parteneriat cu organizaţiile
neguvernamentale ale persoanelor cu

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.44, cu următorul cuprins:
�44. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
�Art.46. - În activitatea de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap întreţine relaţii de
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handicap sau care au ca obiect de activitate
protecţia specială a persoanelor cu handicap.

dialog şi parteneriat cu organizaţiile
neguvernamentale, în mod special cu cele ale
persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de
activitate protecţia specială a persoanelor cu
handicap.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o formulare mai precisă.

48 (din ordonanţă)
Art.47. - (1) La nivel naţional se constituie, pe
lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele
cu Handicap, Consiliul Naţional Consultativ
de Dialog Social pentru Problemele
Persoanelor cu Handicap, denumit în
continuare Consiliul naţional.
(2) În componenţa Consiliului naţional intră
reprezentanţi desemnaţi de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, de
organizaţiile neguvernamentale autorizate,
care au ca obiect de activitate protecţia
specială, persoanelor cu handicap, de
ministere şi de alte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi ai
unor organizaţii patronale, caritabile sau
profesionale, care sprijină financiar activitatea
de protecţie specială a persoanelor cu
handicap.
(3) Consiliul naţional se întruneşte trimestrial
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.
(4) Numărul reprezentanţilor în Consiliul
naţional şi regulamentul de organizare şi
funcţionare se aprobă prin ordin al

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.45, cu următorul cuprins:
�45. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
�Art.47. - (1) La nivel naţional se constituie, pe
lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, Consiliul Naţional Consultativ de Dialog
Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap,
denumit în continuare Consiliul naţional. Consiliul
naţional este un organism consultativ de interes
public constituit în scopul instituţionalizării
dialogului social privind protecţia persoanelor cu
handicap.
(2) În componenţa Consiliului naţional intră
reprezentanţi desemnaţi de Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, de organizaţiile
neguvernamentale, care au ca obiect de activitate
protecţia specială a persoanelor cu handicap, de
ministere şi de alte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi ai unor
organizaţii patronale, caritabile sau profesionale,
care sprijină activitatea de protecţie specială a
persoanelor cu handicap.
(3) Consiliul naţional se întruneşte trimestrial sau
ori de câte ori este necesar, la convocarea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.

Pentru o corectă formulare şi o mai
bună precizie a textului.

Pentru o corectă formulare.
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secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Numărul reprezentanţilor în Consiliul naţional şi
regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă
prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, la
propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele
cu Handicap.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru
Buzatu

Întrucât Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este ordonatorul de credite.

49 (din ordonanţă)
Art.48. - Consiliul naţional are următoarele
atribuţii:
a) elaborează strategia naţională de protecţie
specială şi integrare socială a persoanelor cu
handicap, aprobată de Guvern;
b) emite avize consultative asupra proiectelor
de acte normative în domeniul protecţiei
speciale a persoanelor cu handicap;
c) participă, împreună cu Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, la elaborarea
politicilor şi a programelor care urmăresc
îndeplinirea obiectivelor strategice din
domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu
handicap;
d) evaluează periodic rezultatele activităţii de
protecţie specială a persoanelor cu handicap şi
formulează propuneri Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap privind
reactualizarea cadrului legislativ;
e) analizează neregulile şi disfuncţionalităţile
apărute în activitatea instituţiilor de protecţie
specială a persoanelor cu handicap, care au
atribuţii în domeniul protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap, şi propune

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.46, cu următorul cuprins:
�46. La articolul 48, literele a) şi c) vor avea
următorul cuprins:
�a) contribuie la elaborarea şi urmărirea realizării
strategiei, politicilor şi programelor naţionale
privind persoanele cu handicap;
...................................................................................
c) sprijină buna funcţionare a instituţiilor de
protecţie specială a persoanelor cu handicap;�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o corectă formulare.
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Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap soluţii de înlăturare a acestora.

50 (din ordonanţă)
Articolul 49, alineatele (1) şi (2)
Art.49. - (1) La nivel judeţean şi al
municipiului Bucureşti se constituie, pe lângă
inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, consilii consultative
de dialog social judeţene şi al municipiului
Bucureşti pentru persoanele cu handicap,
denumite în continuare consilii.
(2) Consiliile sunt formate din reprezentanţi
desemnaţi de inspectoratele de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap, de
organizaţiile neguvernamentale autorizate,
care au ca obiect de activitate protecţia
specială a persoanelor cu handicap, de
prefecturi, de consilii judeţene, de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, precum şi
de serviciile descentralizate ale ministerelor
sau ale altor autorităţi ale administraţiei
publice locale care au legătură cu activitatea
de protecţie specială a persoanelor cu
handicap.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.47, cu următorul cuprins:
�47. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) vor avea
următorul cuprins:
�(1) La nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti
se pot constitui, pe lângă inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii
consultative de dialog social, denumite în
continuare consilii.
(2) Consiliile sunt formate din reprezentanţi
desemnaţi de inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, de organizaţiile
neguvernamentale, care au ca obiect de activitate
protecţia specială a persoanelor cu handicap, de
prefecturi, de consilii judeţene, de Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, precum şi de serviciile
descentralizate ale ministerelor sau ale altor
autorităţi ale administraţiei publice locale care au
legătură cu activitatea de protecţie specială a
persoanelor cu handicap.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru o corectă formulare.

51 (din ordonanţă)
Art.51. - Organizaţiile neguvernamentale ale
persoanelor cu handicap sau care au ca obiect
de activitate protecţia specială a persoanelor
cu handicap au dreptul, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, de a primi subvenţii de la bugetul
de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.48, cu următorul cuprins:
�48. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
�Art.51. - Organizaţiile neguvernamentale ale
persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de
activitate protecţia specială a persoanelor cu
handicap au dreptul, cu avizul Ministerului
Sănătăţii şi Familiei, de a primi subvenţii de la

Întrucât Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este ordonatorul principal de
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cazul în care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă, îngrijire sau recuperare a
persoanelor cu handicap, în condiţiile
prevăzute de Legea nr.34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială.

bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale,
în cazul în care înfiinţează şi administrează unităţi
de asistenţă, îngrijire sau recuperare a persoanelor
cu handicap, în condiţiile prevăzute de Legea
nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

credite.

52 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.49, cu următorul cuprins:
�49. După articolul 51 se introduce un articol nou,
art.511, cu următorul cuprins:
�Art.511. � Asociaţia Nevăzătorilor din România,
Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din
România, Asociaţia surzilor din România şi Liga
Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat
din Cooperaţia Meşteşugărească pot primi, potrivit
legilor bugetare anuale, subvenţii de la bugetul de
stat prin Ministerul Sănătăţii şi Familiei.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Aceasă prevedere este cuprinsă în
H.G. nr.22/2001 cu referire doar la
Asociaţia nevăzătorilor şi la
Asociaţia surzilor. S-a considerat
oportună extinderea acestei prevederi
şi asupra invalizilor de război
nevăzători şi a LNOPHCM şi
introducerea acesteia în textul
ordonanţei întrucât este de domeniul
de reglementare al legii.

53 (din ordonanţă)
CAPITOLUL IX
Fondul special de solidaritate socială
pentru persoanele cu handicap

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.50, cu următorul cuprins:
�50. Titlul Capitolului IX va avea următorul
cuprins:
�Surse pentru finanţarea protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât FSSSPH  nu se mai
constituie distinct în bugetul de stat,
în baza prevederilor O.U.G.
nr.32/2001.



48
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54 38. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
�Art.53. � (1) La data intrării în vigoare a legii
de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
Fondul special de solidaritate socială pentru
persoanele cu handicap se colectează din
următoarele surse:
a) o cotă de 2% aplicată asupra fondului de
salarii realizat lunar, plătibilă la chenzina a
doua, inclusiv asupra câştigurilor realizate
lunar de colaboratori persoane fizice, de către
agenţii economici, organizaţiile cooperatiste,
organizaţiile economice străine cu sediul în
România, reprezentanţele autorizate în
România, potrivit legii, ale persoanelor
juridice străine care angajează personal român
şi persoanele fizice care utilizează muncă
salariată, precum şi de alte persoane juridice
care realizează activităţi economice în
România, cu excepţia unităţilor protejate
prevăzute la art.37 şi 38;
b) penalităţi şi majorări datorate, potrivit legii,
pentru neplata la termen a obligaţiilor la
Fondul special de solidaritate socială pentru
persoanele cu handicap;
c) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din
ţară şi din străinătate, în condiţiile legii, cu
respectarea destinaţiilor stabilite de donatori;
d) sumele datorate de societăţile comerciale,
regiile autonome, societăţi şi companii
naţionale, de alţi agenţi economici, conform
art.43;
e) o subvenţie de la bugetul de stat pentru

Se propune reformularea textului ca pct.51, după
cum urmează:
�51. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
�Art.53. - (1) Sursele pentru finanţarea protecţiei
speciale a persoanelor cu handicap se constituie din:
a) o cotă de 2% aplicată asupra fondului de salarii
realizat lunar, inclusiv asupra câştigurilor realizate
lunar de colaboratori persoane fizice, de către
agenţii economici, organizaţiile cooperatiste,
organizaţiile economice străine cu sediul în
România, reprezentanţele autorizate în România,
potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care
angajează personal român şi de persoanele fizice
care utilizează muncă salariată, precum şi de alte
persoane juridice care realizează activităţi
economice în România, cu excepţia unităţilor
protejate prevăzute la art.37;
b) penalităţi şi majorări datorate, potrivit legii,
pentru neplata la termen a obligaţiei prevăzute la
lit.a);
c) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară
şi din străinătate, în condiţiile legii, cu respectarea
destinaţiilor stabilite de donatori;
d) sumele datorate de societăţile comerciale, regiile
autonome, societăţi şi companii naţionale, de alţi
agenţi economici, conform art.43.
(2) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute
la art.43 şi la art.53 alin.(1) lit.a) şi d) se percep
penalităţi şi majorări de întârziere, prevăzute de
dispoziţiile legale în vigoare pentru neplata
impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat.�

Pentru corelare cu reformularea
titlului.

Textul lit.e) a fost eliminat întrucât a
rămas fără obiect.
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completarea fondului, în situaţia în care, prin
sursele prevăzute la lit. a.), b), c) şi d), acesta
nu este acoperitor.
(2) Pentru nevărsarea la termen a sumelor
prevăzute la art.43 şi la art.53 alin.(1) lit.a) şi
d) se percep penalităţi şi majorări de
întârziere, prevăzute de dispoziţiile legale în
vigoare pentru neplata impozitelor şi a taxelor
cuvenite bugetului de stat.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

55 39. La articolul 54, alineatele (1) şi (3) vor
avea următorul cuprins:
�Art.54. � (1) Constituie contravenţii
următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să
fie considerate infracţiuni:
- eliberarea de certificate de încadrare într-o
categorie de persoane cu handicap care
necesită protecţie specială în raport cu gradul
de handicap, cu încălcarea criteriilor stabilite
prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, se
sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la
10.000.000 lei;
.........................................................................
(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la
alin.(1) lit.b) şi aplicarea amenzii
contravenţionale se fac de către personalul din
cadrul Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, împuternicit prin
ordin al secretarului de stat pentru persoanele
cu handicap.�

Se propune reformularea textului ca pct.52, după
cum urmează:
�52. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
�Art.54. � (1) Constituie contravenţii următoarele
fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracţiuni:
a) nerespectarea dispoziţiilor art.11 alin.(1), art.13,
art.14, art.15 alin.(2), art.16 alin.(1), (2), (4) şi (5),
art.17 alin.(1), (2) şi (3) şi se sancţionează cu
amendă de la 10.000.000 la 50.000.000 lei ;
b) eliberarea de certificate de încadrare într-o
categorie de persoane cu handicap care necesită
protecţie specială în raport cu gradul de handicap,
cu încălcarea criteriilor prevăzute la art.1 alin.(3) şi
se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la
10.000.000 lei.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) se aplică
persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(3) Constatarea contravenţiei prevăzută la alin.(1)
lit.a) şi aplicarea amenzii contravenţionale se fac de
către organele specializate ale Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Constatarea contravenţiei prevăzută la alin.(1) lit.b)

Întrucât obligaţiile stabilite la
Capitolul III - Accesibilităţi pentru
persoanele cu handicap, sunt lipsite
de eficienţa juridică dacă nu sunt
însoţite de sancţiuni corelative

Pentru corelare cu prevederile
alin.(1).



50

(din ordonanţă)
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) se aplică
persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor
se fac venit la bugetul statului.
(5) Prevederile prezentului articol se
completează cu dispoziţiile Legii nr.32/1968
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.

şi aplicarea amenzii contravenţionale se fac de către
personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al
secretarului de stat pentru persoanele cu handicap.
(4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac
venit la bugetul statului.
(5) Prevederile prezentului articol se completează
cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
prin Legea nr.180/2002.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru o trimitere corectă.

56 40. Articolul 55 se abrogă. Se propune reformularea textului ca pct.53. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.

57 41. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
�Art.56. � Prezenta lege intră în vigoare la
data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.�

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât textul este tautologic.

58 42. La articolul 57, alineatul (2) se abrogă. Se propune reformularea textului ca pct.54. Ca urmare a introducerii unor noi
puncte în Legea de aprobare.

59 43. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
�Art.58. � În termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap va
elabora normele metodologice de aplicare a

Se propune reformularea textului ca pct.55, după
cum urmează:
�55. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
�Art.58. � În termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora

S-a considerat că termenul de 30 de
zile pentru elaborarea normelor
metodologice este prea scurt.
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ordonanţei de urgenţă şi le va supune spre
aprobare prin hotărâre a Guvernului.�

normele metodologice de aplicare a ordonanţei de
urgenţă şi le va supune spre aprobare prin hotărâre a
Guvernului.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Întrucât SSPH nu are drept de
iniţiativă legislativă.

60 44. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
�Art.59. � În termen de 60 de zile de la data
intrarii în vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va
stabili lista produselor care urmează a fi
scutite de la plata taxelor vamale, potrivit
art.38 alin.(4) lit.c) din această lege.�

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru corelare cu art.38, aşa cum a
fost reformulat la punctul 36 din
Legea de aprobare.

61 45. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
�Art.60. � Anexa cu lista instituţiilor de
interes public pentru protecţia specială a
persoanelor cu handicap face parte integrantă
din prezenta lege de aprobare a acestei
ordonanţe.�

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

62 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca art.II, cu următorul cuprins:
�Art.II. Anexa la ordonanţa de urgenţă se
înlocuieşte cu anexa la prezenta lege de aprobare şi
va avea următorul cuprins:�

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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A N E X A

L I S T A
instituţiilor de interes public pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap

aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

1. JUDEŢUL ALBA
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Sebeş
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Blaj
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Gârbova
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Abrud
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Galda de Jos
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Alba Iulia

2. JUDEŢUL ARAD

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Arad
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Tămand
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Lipova

3. JUDEŢUL ARGEŞ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Bascovele - Cotmeana
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Piteşti
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Vultureşti
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Tigveni
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4. JUDEŢUL BACĂU

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Bacău
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Răchitoasa
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Comăneşti
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea  Dărmăneşti � Vermeşti
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Răcăciuni
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Ungureni
Centru-Pilot �Mioriţa� Localitatea Parincea

5. JUDEŢUL BIHOR

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Ciutelec
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Cighid � Ciutelec
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Cadea

6. JUDEŢUL BISTRIŢA � NĂSĂUD

Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap,
cu secţie externă la Nuseni

Localitatea Beclean

7. JUDEŢUL  BOTOŞANI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Dorohoi
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Leorda
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Adăşeni
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Ionăşeni

8. JUDEŢUL BRAŞOV

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Braşov
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Timişul de Sus
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap � Canaan Localitatea Şercaia
Centru de zi "Casa Soarelui" Localitatea Stupini
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9. JUDEŢUL BRĂILA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Brăila
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Baldovineşti

10. JUDEŢUL BUZĂU

Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Râmnicu � Sărat
Centru de Îngrijire şi Asistenţă, cu secţie externă la Smeeni Localitatea Râmnicu � Sărat

11. JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Sacu
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Reşiţa

12. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Ciocăneşti
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Ştefan Cel Mare
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Plătăreşti

13. JUDEŢUL CLUJ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Cluj Napoca
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Luna de Jos
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Câţcău
Centru de Îngrijire şi Asistenţă �Sf. Nicolae� Localitatea Mociu

14. JUDEŢUL  CONSTANŢA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Poarta Albă
Centru de Recuperare şi Reabilitare  Neuropsihiatrică Localitatea Techirghiol
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15. JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Pucioasa
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Săcuieni
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Gura Ocniţei - Ochiuri
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Moreni - Ţuicani

16. JUDEŢUL DOLJ

Centru de Recuperare  şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Craiova
Centru de  Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Corlate

17. JUDEŢUL GALAŢI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Galaţi
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Galaţi

18. JUDEŢUL GIURGIU

Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Cărpeniş � Găiseni
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Bolintin Vale
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Tântava

19. JUDEŢUL GORJ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Runcu � Suseni
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Runcu � Dobriţa

20. JUDEŢUL HARGHITA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Frumoasa
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Gheorghieni
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21. JUDEŢUL HUNEDOARA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Brad
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Geoagiu
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Petrila
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Brănişca
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Hunedoara
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Simeria

22. JUDEŢUL IALOMIŢA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Slobozia

23. JUDEŢUL IAŞI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Iaşi
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Hârlău

24. JUDEŢUL MARAMUREŞ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Poienile de sub Munte
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Sighetu Marmaţiei

25. JUDEŢUL MEHEDINŢI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Ilovăţ
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Strehaia
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Burila Mare
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26. JUDEŢUL MUREŞ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Sighişoara
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Reghin
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Lunca Mureşului
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Târgu Mureş
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Glodeni
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Căpuşu de Câmpie
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Călugăreni
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Brâncoveneşti

27. JUDEŢUL NEAMŢ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Oşlobeni
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Roman
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Târgu-Neamţ
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Bozienii de Sus
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Războieni
Centru-Pilot de Recuperare Persoane cu Handicap Localitatea Păstrăveni
Centru-Pilot de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap,
cu centru de zi

Localitatea Piatra-Neamţ

28. JUDEŢUL OLT

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Slatina
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Fălcoiu
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Pârşcoveni
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Spineni
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Cezieni
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29. JUDEŢUL PRAHOVA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Mislea
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Lilieşti � Băicoi
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Călineşti
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Urlaţi
Centru-Pilot de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap � �Casa
Rozei�, cu locuinţe protejate

Localitatea Urlaţi

Centru de Recuperare şi Reabilitare  Persoane cu Sindrom Down Localitatea Câmpina
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Urlaţi
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Tătărăi

30. JUDEŢUL SATU � MARE

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Carei
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Satu Mare

31. JUDEŢUL SĂLAJ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Boghiş
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Crasna
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Jibou
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Bădăcin - Pericei

32. JUDEŢUL SIBIU

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Sibiu
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Biertan
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Sălişte
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Tălmaciu
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Râul Vadului
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Dumbrăveni



59

33. JUDEŢUL SUCEAVA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Pojorâta
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Sasca Mică
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Costâna

34. JUDEŢUL TELEORMAN

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Olteni

35. JUDEŢUL TIMIŞ

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Variaş
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Ciacova
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Gavojdia
Centru de Zi "Îngerii Speranţei", cu centru rezidenţial de recuperare şi
reabilitare

Localitatea Lugoj

Centru de Zi "Pentru Voi", cu locuinţe protejate Localitatea Timişoara
Centru de Zi "Podul Lung" Localitatea Timişoara

36. JUDEŢUL TULCEA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Babadag
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Babadag

37. JUDEŢUL VASLUI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Huşi
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Localitatea Huşi
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea  Mălăieşti
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38. JUDEŢUL VÂLCEA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Păuşeşti - Măglaşi
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Zătreni
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Lungeşti
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Măciuca
Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Băbeni

39. JUDEŢUL VRANCEA

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Măicăneşti
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Localitatea Odobeşti

40. JUDEŢUL ILFOV

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Localitatea Ciolpani
Centru de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihiatrică Localitatea Bălăceanca

BUCUREŞTI

Centru de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Str. Radu Vodă
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Str. Episcop Radu
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 3 Str. Barbu Delavrancea
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 5 Str. Schitu Darvari
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 6 Str. Floare Roşie
Centru de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Str. Balotului
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II. Amendamente respinse

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea
următorul cuprins:
�(1) Persoanele cu handicap, în înţelesul
prezentei ordonanţe de urgenţă sunt acele
persoane cărora mediul social, neadaptat
deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice,
mentale, le împiedică total sau le limitează
accesul cu şanse egale la viaţa comunităţii,
potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali,
materiali şi culturali proprii, necesitând măsuri
de protecţie specială în sprijinul integrării lor
sociale şi profesionale.
.................................................................�

D-na deputat Bondi Gyongyike propune la
punctul 1, articolul 1, reformularea textului
alin.(1) după cum urmează:
�(1) Persoanele cu handicap, în înţelesul
prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt acele
persoane care au un dezavantaj datorat unor
deficienţe fizice, senzoriale, psihice sau
mentale, care le împiedică sau le limitează
accesul normal şi în condiţii de egalitate la
viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor
sociali, materiali şi culturali, necesitând măsuri
de protecţie specială în vederea integrării lor
sociale.
.........................................................................�

Argumente pentru susţinere:
Formularea iniţială a textului, din
ordonanţă, este mai cuprinzătoare.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat formularea din proiectul de
lege mai corectă în consens cu concepţia
europeană în acest domeniu, conform
căreia persoanele cu handicap pot
desfăşura o activitate normală dacă mediul
înconjurător este adaptat nevoilor lor
specifice.

2 (din ordonanţă)
Articolul 2, alineatul (3)
(3) O dată cu eliberarea certificatelor de
încadrare în grade de handicap, comisiile de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap
au obligaţia de a elabora un program individual
de recuperare şi integrare socială, care prevede
acţiunile medicale, educative, profesionale şi

D-l deputat Pavel Todoran propune la articolul
2, reformularea textului alin.(3) după cum
urmează:
�(3) O dată cu eliberarea certificatelor de
încadrare în grade de handicap, comisiile de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap,
împreună cu organizaţiile neguvernamentale de
profil, au obligaţia de a elabora un program

Argumente pentru susţinere:
Deoarece organizaţiile neguvernamentale
ale persoanelor cu handicap cunosc cel mai
bine specificul problemelor legate de
recuperarea si integrarea socială a acestor
persoane.
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sociale necesare pentru recuperarea,
readaptarea, instruirea şi integrarea sau
reintegrarea socială a persoanei cu handicap.

individual de recuperare şi integrare socială,
care prevede acţiunile medicale, educative,
profesionale şi sociale necesare pentru
recuperarea, readaptarea, instruirea şi integrarea
sau reintegrarea socială a persoanei cu
handicap.�

Argumente pentru respingere:
Întrucât la art.2 alin.(4) este reglementată
obligativitatea pentru comisiile de
expertiză medicală de a se consulta cu
specialişti, în funcţie de specificul fiecărui
caz.

3 (din ordonanţă)
Articolul 10, alineatul (1)
(1) Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap, înfiinţate cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, se află în coordonarea metodologică
a acestuia.

D-l deputat Gheorghe Barbu propune la
articolul 10, reformularea textului alin.(1) după
cum urmează:
 �(1) Instituţiile de protecţie specială a
persoanelor cu handicap înfiinţate cu avizul
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la propunerea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, se află în coordonarea metodologică
a acestuia.�

Argumente pentru susţinere:
Întrucât Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap este în subordinea
Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Argumente pentru respingere:
S-a considerat mai bună forma adoptată de
comisie.

4 13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
�Art.18. � (1) În vederea asigurării (...)
(2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere
şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază
de următoarele drepturi:
.................................................................�

D-l deputat Kerekes Karoly propune
introducerea la punctul 13, articolul 18,
alineatul (2), după lit.g), a unui text nou, ca
lit.h), cu următorul cuprins:
�h) decontarea carburantului utilizat pentru
transportarea copilului cu handicap grav la
tratament medical şi recuperator cu
autoturismul propriu al asistentului personal
sau al altei persoane, la nivelul valorii
transportului urban şi interurban gratuit
prevăzut la lit.i) şi j).�

Argumente pentru susţinere:
În cazul copiilor cu handicap grav
deplasarea cu mijloacele de transport în
comun constituie un inconvenient, sau, din
cauza neadaptării acestora nevoilor
persoanelor cu handicap, chiar o
imposibilitate. În această situaţie, nici
copilul cu handicap şi nici asistentul
personal nu pot beneficia de drepturile
legate de transport.

Argumente pentru respingere:
Întrucât s-au avut în vedere resursele
financiare limitate cu această destinaţie.
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0 1 2 3

5 13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
�Art.18. � (1) În vederea asigurării integrării cu
şanse egale în viaţa socială, copiii cu handicap
beneficiază de următoarele drepturi:
.................................................................�

D-l deputat Kerekes Karoly propune
introducerea la punctul 13, articolul 18, după
alin.(5), a unui text nou, ca alin.(6), cu
următorul cuprins:
�(6) Copiii cu handicap care, din cauza
imposibilităţii de mişcare, nu pot beneficia de
drepturile prevăzute la alin.(1) lit.i) şi j),
beneficiază de un supliment de 100 de
impulsuri pentru abonamentul telefonic sau de
creşterea corespunzătoare a ajutorului special
lunar, după caz.�

Argumente pentru susţinere:
Copiii cu handicap aflaţi în imposibilitatea
de a se mişca nu pot beneficia de gratuitate
pe transportul în comun, în cazul lor
dreptul rămânând nevalorificat. Pentru a
compensa această pierdere, este just să li se
acorde drepturi suplimentare în ceea ce
priveşte posibilităţile de comunicare.

Argumente pentru respingere:
A fost acordată gratuitatea transportului în
comun în scopul facilitării deplasării
persoanelor cu handicap care au nevoie de
aceasta; cei care nu se pot deplasa trebuie
să beneficieze în condiţii de egalitate cu
celelalte persoane cu handicap de
facilităţile acordate de lege.

6 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) adulţii cu handicap grav şi accentuat, dacă nu
au alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş,
beneficiază de ajutor special lunar în procent de
50% din salariul minim brut pe ţară pe toată
durata handicapului; cei cu venituri până la
acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul
ajutorului special lunar; pentru afecţiuni care
creează handicap ireversibil, ajutorul special

D-na deputat Bondi Gyongyike propune la
punctul 14, articolul 19, alineatul (1),
reformularea textului lit.a) după cum urmează:
�a) adulţii cu handicap grav şi accentuat
beneficiază de un venit lunar sub forma unei
pensii sociale în procent stabilit prin bugetul
anual din salariul minim brut pe ţară, indiferent
de veniturile realizate;�

Argumente pentru susţinere:
Pentru eliminarea discriminării între
diferite tipuri de deficienţe.

Argumente pentru respingere:
Întrucât nu există resurse financiare pentru
susţinerea unei astfel de propuneri.
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lunar se stabileşte pe toată durata vieţii;
.................................................................�

7 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) adulţii cu handicap grav şi accentuat, dacă nu
au alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş,
beneficiază de ajutor special lunar în procent de
50% din salariul minim brut pe ţară pe toată
durata handicapului; cei cu venituri până la
acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul
ajutorului special lunar; pentru afecţiuni care
creează handicap ireversibil, ajutorul special
lunar se stabileşte pe toată durata vieţii;
.................................................................�

D-l deputat Costel-Eugen Popescu propune la
punctul 14, articolul 19, alineatul (1),
reformularea textului lit.a) după cum urmează:
�a) persoanele cu handicap grav şi accentuat
primesc ajutorul lunar în valoare de salariul
minim net pe economie pe toată durata vieţii,
dacă nu au alte venituri;�

Argumente pentru susţinere:
Salariul minim net pe economie îl primeşte
orice persoană care nu are venituri.

Argumente pentru respingere:
Întrucât, chiar în cazul handicapurilor
grave şi accentuate există posibilitatea
ameliorării şi chiar a vindecării, astfel încât
este necesară revizuirea periodică.

8 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
...................................................................
d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru
introducerea în ţară, o dată la 8 ani, la alegere,
de motociclete, motorete sau autoturisme,
adaptate special pentru folosirea de către
persoanele cu handicap sau în vederea
transportării acestora; sunt scutite de plata
taxelor vamale aparatura şi materialele
ajutătoare � compensatorii, denumite generic

D-na deputat Bondi Gyongyike propune la
punctul 14, articolul 19, alineatul (1),
reformularea textului lit.d) după cum urmează:
�d) introducerea în ţară, o dată la 5 ani, la
alegere, de motociclete, motorete sau
autoturisme, în folosinţa persoanei cu handicap
accentuat sau grav sau, după caz, a familiei care
are în îngrijire o persoană cu handicap
accentuat sau grav cu scutire de plata taxelor
vamale; sunt scutite de plata taxelor vamale
aparatura şi materialele ajutătoare �
compensatorii, denumite generic tiflotehnice.
Lista acestora şi condiţiile de acordare a
facilităţilor prevăzute se stabilesc prin hotărâre

Argumente pentru susţinere:
Întrucât cheltuielile pentru întreţinerea
maşinilor după 8 ani sunt foarte mari.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că acordarea acestei
facilităţi o dată la 8 ani este suficientă.
Exceptarea de la plata taxelor vamale mai
frecvent ar avea influenţe bugetare
negative, greu de acceptat în această
perioadă.
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tiflotehnice, cum ar fi: ceasuri braille sau
sonore, maşini şi instrumente de scris, inclusiv
computere adaptate, casetofon, C.D., bastoane
albe şi hârtie braille. Condiţiile de acordare şi
numărul acestora se stabilesc prin ordin al
secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul
Direcţiei Generale a Vămilor;
.................................................................�

a Guvernului, la propunerea Ministerului
Sănătăţii şi Familiei;�

9 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
..................................................................
f) prioritate la instalarea postului telefonic şi
scutirea de la plata taxelor de instalare,
transferare şi de abonament telefonic, precum şi
de la costul a 50 de impulsuri pentru
abonamentul comun la doi abonaţi, 100 de
impulsuri pentru abonament � linie individuală,
pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat şi
400 de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru
adulţii cu handicap, cât şi pentru familiile
acestora, dacă au domiciliul comun;
................................................................�

D-l deputat Kerekes Karoly  propune la punctul
14, articolul 19, alineatul (1), reformularea
textului lit.f) după cum urmează:
�f) prioritate la instalarea postului telefonic şi
scutirea de la plata taxelor de instalare,
transferare şi de abonament telefonic, precum şi
de la costul a 250 de impulsuri pentru adulţii cu
handicap grav, 200 de impulsuri pentru adulţii
cu handicap accentuat, 100 de impulsuri pentru
adulţii cu handicap mediu şi 400 de impulsuri
pentru nevăzători, atât pentru adulţii cu
handicap, cât şi pentru familiile acestora, dacă
au domiciliu comun;�

Argumente pentru susţinere:
Nu sunt justificate diferenţele făcute între
abonamentele pentru liniile telefonice
individuale şi cele în comun pentru doi
abonaţi (cuplaj). În schimb, se justifica
acordarea diferenţiată a acestor drepturi în
funcţie de gradul de handicap.

Argumente pentru respingere:
Întrucât nu există resurse financiare pentru
susţinerea acestei propuneri.

10 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
...............................................................

D-l deputat Kerekes Karoly propune
introducerea, la punctul 14, articolul 19,
alineatul (1), după lit.p) a unui text nou, ca
lit.r), cu următorul cuprins:
�r) decontarea carburantului utilizat pentru
deplasarea persoanei cu handicap locomotor cu

Argumente pentru susţinere:
Pentru evitarea situaţiilor în care
mijloacele de transport nu sunt adaptate
nevoilor persoanelor cu handicap
locomotor, precum şi pentru a putea
valorifica dreptul de transport gratuit, în
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autoturismul propriu adaptat, la nivelul valorii
transportului urban şi interurban gratuit
prevăzut la lit.g) şi h).�

condiţiile în care dispun de autoturism
adaptat nevoilor specifice.

Argumente pentru respingere:
Pentru egalitate de tratament în ceea ce
priveşte facilităţile acordate persoanelor cu
handicap.

11 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) În vederea asigurării dreptului la
securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
...................................................................
n) pentru nevăzătorii cu handicap grav, care
realizează venituri salariale în baza unui
contract individual de muncă, se acordă o
indemnizaţie lunară în valoare de 200.000 lei,
suportată din creditele bugetare alocate cu
această destinaţie;

D-l deputat Gheorghe Barbu propune la punctul
14, articolul 19, alineatul (1), reformularea
lit.n) după cum urmează:
�n) pentru nevăzătorii cu handicap grav, care
realizează venituri salariale în baza unui
contract individual de muncă, se acordă o
indemnizaţie lunară în valoare de 200.000 lei,
suportată din creditele bugetare alocate cu
această destinaţie; suma se va reactualiza anual
cu coeficientul mediu de creştere a preţurilor de
consum.�

Argumente pentru susţinere:
În caz contrar, cu trecerea timpului,
datorită inflaţiei, valoarea indemnizaţiei
lunare se erodează.

Argumente pentru respingere:
S-au avut în vedere celelalte facilităţi
acordate nevăzătorilor de care nu
beneficiază celelalte persoane cu handicap.

12 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
�Art.19. � (1) (1) În vederea asigurării dreptului
la securitate socială, precum şi a dreptului la
ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu
handicap beneficiază de următoarele drepturi:
..................................................................

D-l deputat Kerekes Karoly propune
introducerea la punctul 14, articolul 19, după
alin.(3), a unui text nou, ca alin.(4), cu
următorul cuprins:
�(4) Persoanele cu handicap care, din cauza
imposibilităţii de mişcare, nu pot beneficia de
drepturile prevăzute la alin.(1) lit.g) şi h),
beneficiază de un supliment de 100 de
impulsuri pentru abonamentul telefonic sau de
creşterea corespunzătoare a ajutorului special
lunar, după caz.�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele cu handicap aflate în
imposibilitatea de a se mişca nu pot
beneficia de gratuitate pe transportul în
comun, în cazul lor dreptul rămânând
nevalorificat. Pentru a compensa această
pierdere, este just să li se acorde drepturi
suplimentare în ceea ce priveşte
posibilităţile de comunicare.

Argumente pentru respingere:
A fost acordată gratuitatea transportului în
comun în scopul facilitării transportului
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persoanelor cu handicap care au nevoie de
acesta; cei care nu se pot deplasa trebuie să
beneficieze în condiţii de egalitate cu
celelalte persoane cu handicap de
facilităţile acordate de lege.

13 (din ordonanţă)
Art. 21. � Persoanele cu handicap au
următoarele obligaţii:
...................................................................

D-l deputat Kerekes Karoly propune
introducerea la articolul 21, după lit.d), a unui
text nou, ca lit.e), cu următorul cuprins:
�e) să comunice inspectoratului teritorial pentru
persoane cu handicap orice modificare privind
condiţiile de acordare şi de plată a drepturilor;
comunicarea se face personal, prin intermediul
asistentului personal sau al membrului de
familie, după caz; necomunicarea modificărilor
intervenite atrage după sine recuperarea
contravalorii dreptului de care s-a beneficiat în
mod nejustificat.�

Argumente pentru susţinere:
 În practică s-au întâlnit multe cazuri de
plată a unor drepturi necuvenite prin
nesemnalarea unor modificări de natură să
anuleze sau să reducă beneficiile acordate
prin lege, fapte rămase fără sancţiuni.

Argumente pentru respingere:
Întrucât SSPH prin organele sale
teritoriale, cât şi personalul din
compartimentele specializate ale
primăriilor trebuie să exercite un control
permanent în ceea ce priveşte acordarea şi
exercitarea acestor drepturi.

14 17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
�Art.24. � Preşedintele şi membrii comisiilor
prevăzute la art.22 au dreptul la o indemnizaţie
de şedinţă. Cuantumul lunar al indemnizaţiilor
de şedinţă nu poate depăşi cuantumul câştigului
salarial mediu net pe economie, comunicat de
Institutul Naţional de Statistică, la data stabilirii
dreptului.�

D-l deputat Kerekes Karoly propune la punctul
17, reformularea textului art.24 după cum
urmează:
�Art.24. � Preşedintele şi membrii comisiilor
prevăzute la art.22 au dreptul la o indemnizaţie
de şedinţă. Cuantumul lunar al indemnizaţiilor
de şedinţă nu poate depăşi cuantumul câştigului
salarial mediu net pe economie, reactualizat
anual potrivit datelor comunicate de Institutul
Naţional de Statistică.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru a asigura reactualizarea
indemnizaţiei de şedinţă în funcţie de
modificarea salariului mediu net pe
economie. Comisia Naţională pentru
Statistică a fost reorganizată prin H.G.
nr.1340/2000.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că reformularea textului
cuprinsă în raport este mai bună.
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15 29. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
�Art.38. � (1) Unităţile protejate denumite în
continuare unitati socio-economice protejate
sau, prescurtat �U.S.-E.P.�-uri sunt tot
�U.S.�E�-uri care au o pondere de cel puţin
50% a persoanelor cu handicap din numărul
total de persoane încadrate în muncă.
(2) �U.S.�E.�-urile vor fi sprijinite atât la
înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării
activităţii lor, de autorităţile administraţiei
publice locale, de inspectoratele teritoriale
pentru persoanele cu handicap şi de
organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor
cu handicap sau care au activităţi de protecţie
specială a persoanelor cu handicap, organizaţii
care vor monitoriza şi sprijini continuu unităţile
respective pentru realizarea unei protecţii
speciale efective a persoanelor cu handicap.
(3) Organizaţiile persoanelor cu handicap,
prevăzute la alin.(2), vor colabora în sistem de
parteneriat cu autorităţile publice locale, cu
inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, cu alte persoane
juridice, precum şi cu specialişti, pentru
sprijinirea unităţilor respective atât la înfiinţare,
cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii
acestora.
(4) �U.S.-E.�-urile şi �U.S.-E.P.�-urile, care au
personalitate juridică, beneficiază de
următoarele facilităţi:
a) scutirea de la plata impozitului pe profit, cu
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut

D-l deputat Dumitru Buzatu propune, la
punctul 29, reformularea art.38 după cum
urmează:
�Art.38. � (1) Unităţile protejate prevăzute la
art.37 beneficiază de următoarele drepturi:
a) scutire de plata impozitului pe profit cu
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut
prin scutire să fie reinvestit pentru
achiziţionarea de echipamente tehnologice,
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau pentru
amenajarea locurilor de muncă protejate;
b) scutire de plata taxelor vamale pentru
importurile de materii prime, materiale,
semifabricate, utilaje şi părţi componente ale
acestora necesare procesului de producţie; este
interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 ani, sub
sancţiunea plăţii retroactive a taxelor vamale;
c) aplicarea cotei zero de T.V.A. pentru
operaţiunile desfăşurate în unităţile protejate
autorizate;
d) alte facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile
administraţiei publice locale din fondurile
proprii.
(2) Anual, sau ori de câte ori este nevoie,
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap împreună cu Ministerul Finanţelor
Publice vor controla modul în care unităţile
protejate au folosit sumele rezultate din
drepturile de care au beneficiat putând ridica
autorizaţia de funcţionare a acestora ca unităţi
protejate, în cazul nerespectării prevederilor
alin.(1).�

Argumente pentru susţinere:
Prin aplicarea cotei zero adoptăm o
modalitate de reducere a deficitului de
productivitate din unităţile protejate faţă de
unităţile economice obişnuite.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat că forma adoptată de
comisie este.
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prin scutire să fie reinvestit pentru
achiziţionarea de echipamente tehnologice,
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau pentru
amenajarea locurilor de muncă protejate,
special organizate, potrivit prevederilor legale,
pentru �U.S.-E.P.�-uri;
b) reducerea impozitului pe profit, proporţional
cu ponderea persoanelor cu handicap din
numărul total de persoane încadrate în muncă,
pentru �U.S.�E.�-uri, cu condiţia ca cel puţin
75% din fondul obţinut prin această reducere să
fie reinvestit pentru achiziţionarea de
echipamente tehnologice, maşini, utilaje,
instalaţii de lucru şi/sau pentru amenajarea
locurilor de muncă protejate, special organizate
pentru persoanele cu handicap.
c) scutirea de la plata taxelor vamale pentru
importurile de materii prime, materiale,
semifabricate, utilaje şi părţi componente
necesare procesului de producţie inclusiv
produse necesare protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap; este interzisă
înstrăinarea sau vânzarea semifabricatelor,
utilajelor şi părţilor componente necesare
procesului de producţie, inclusiv a produselor
necesare protecţiei speciale a persoanelor cu
handicap pe timp de 5 ani, cu excepţia vânzării
lor către alte �U.S.�E.�-uri;
d) aplicarea cotei zero de T.V.A. prin scutire de
T.V.A. şi deducerea de la buget a taxei pe
valoarea adăugată aferentă tuturor intrărilor
valorice, pentru �U.S.-E.P.�-uri;
e) scutirea de T.V.A., opţional, pentru
�U.S.-E.�-uri;
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f) scutirea de la plata către Fondul special de
solidaritate socială pentru persoanele cu
handicap a cotei de 2% din fondul de salarii
realizat lunar, pentru �U.S.�E.P. �-uri;
g) reducerea acestei cote proporţional cu
ponderea persoanelor cu handicap încadrate din
numărul total de persoane, pentru
�U.S.�E.�-uri;
h) alte facilităţi acordate de autorităţile
administraţiei publice locale din fondurile
proprii.
(5) Anual, sau ori de câte ori este nevoie,
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, împreună cu Ministerul Finanţelor
Publice şi organizaţia neguvernamentală a
persoanelor cu handicap, care a sprijinit şi
monitorizat realizarea protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap încadrate în muncă vor
realiza o analiză complexă asupra modului cum
fiecare �U.S.�E.� în parte a folosit sumele
rezultate din facilităţile de care a beneficiat şi
va lua măsuri în consecinţă.
(6) �U.S.�E.�-urile care vor beneficia de
scutirile prevăzute la alin.(4) sunt stabilite prin
ordin al secretarului de stat al Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.�

16 32. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
�Art.41. � Unităţile protejate pot organiza
cursuri de calificare la locul de muncă pentru
persoanele cu handicap adulte, cu avizul
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al

D-l deputat Dumitru Buzatu propune la punctul
32, reformularea textului art.41 după cum
urmează:
�Art.41. � Unităţile protejate pot organiza
cursuri de calificare la locul de muncă pentru
persoanele cu handicap adulte, cu avizul şi

Argumente pentru susţinere:
Introducerea sintagmei �şi sprijinul� este
necesară pentru ca legal aceste unităţi să
poată beneficia de sprijinul logistic şi nu
numai, al MMSS, MEC şi SSPH.
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Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

sprijinul Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.�

Argumente pentru respingere:
S-a considerat mai bună forma adoptată de
comisie.

17 33. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
�Art.42. � (1) Persoanele juridice care au un
număr de cel puţin 100 de angajaţi au obligaţia
de a angaja persoane cu handicap cu contract
individual de muncă într-un procent de cel
puţin 4% din numărul total de angajaţi.
(2) Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) pot
înlocui obligaţia prevăzută mai sus cu
realizarea unui parteneriat socio-economic
stabil cu U.S.�E.�urile, achiziţionând de la
acestea, fără licitaţie, bunuri sau servicii într-un
volum astfel dimensionat încât acestea să
încadreze în muncă persoanele cu handicap pe
care persoanele juridice respective nu le-au
încadrat în muncă; un astfel de parteneriat
socio-economic poate fi realizat şi cu orice altă
persoană juridică cu mai puţin de 100 de
salariaţi.
(3) Furnizorii de energie electrică sau termică,
de gaze naturale sau apă pot înlocui obligaţia
prevăzută la alin.(1) prin realizarea unui
parteneriat socio-economic cu U.S.-E.-urile
prin care să practice pentru aceste unităţi
reduceri substanţiale ale tarifelor; asemenea
parteneriate pot fi realizate cu orice furnizor de
servicii de care beneficiază direct persoanele cu
handicap sau unităţile special organizate pentru
aceste persoane.

D-l deputat Dumitru Buzatu propune la punctul
33, articolul 42, reformularea textelor alin.(1) şi
alin.(2) după cum urmează:
�Art.42. � (1) Persoanele juridice care au un
număr de cel puţin 50 de angajaţi au obligaţia
de a angaja persoane cu handicap cu contract
individual de muncă într-un procent de cel
puţin 2% din numărul total de angajaţi.
(2) Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) pot
înlocui obligaţia prevăzută mai sus cu
realizarea unui parteneriat socio-economic
stabil cu unităţile protejate, achiziţionând de la
acestea, fără licitaţie, bunuri sau servicii într-un
volum astfel dimensionat încât acestea să
încadreze în muncă persoanele cu handicap pe
care persoanele juridice respective nu le-au
încadrat în muncă. Forma şi conţinutul
contractului de parteneriat vor fi stabilite prin
normele metodologice de aplicare a ordonanţei
de urgenţă.
(3) Persoanele juridice care încheie un
parteneriat în condiţiile alin.(2) sunt scutite de
plata sumelor prevăzute la art.43 alin.(1).�

Argumente pentru susţinere:
Majoritatea societăţilor comerciale sunt
încadrate în grupa intreprinderilor mici şi
mijlocii, deci au un număr redus de
angajaţi, în timp ce pentru societăţile
comerciale mari este imposibil să-şi
îndeplinească aceste obligaţii.
Persoanele juridice prevăzute la alin.(2) se
pot afla în situaţia de a nu îşi putea
îndeplini obligaţia generală de a încadra în
muncă un procent de 2% din numărul total
de angajaţi şi din acest motiv propunem
substituirea acestei obligaţii cu încheierea
unui parteneriat care poate fi benefic atât
pentru unităţile protejate cât şi pentru
agenţii economici.

Argumente pentru respingere:
Doar intreprinderile cu 100 de angajaţi pot
să-şi asume această sarcină de protecţie a
persoanelor prin angajarea lor.
Este dificil de urmărit un astfel de
parteneriat.
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(4) Persoanele juridice, indiferent de numărul
total de angajaţi, dacă realizează profit şi
angajează persoane cu handicap sau realizează
parteneriat socio-economic stabil conform
prevederilor alin.(2) sau (3), beneficiază de o
reducere a impozitului pe profit proporţională
cu ponderea persoanelor cu handicap încadrate
în muncă sau pentru care s-a realizat
parteneriatul socio-economic stabil.�

Comisia a propus aprobarea proiectului de lege în forma propusă în raport cu unanimitate de voturi pentru.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ
Expert Monica Rallu CURTA
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	(3) Organizatiile persoanelor cu handicap, prevazute la alin.(2), vor colabora în sistem de parteneriat cu autoritatile publice locale, cu inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, cu alte persoane juridice, precum si cu specialis
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