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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
            Nr. 4c-9/234  Nr. 4c-10/159 
                                                  Bucureşti, 10 iunie 2020
 
 
 
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, trimis Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie în procedură 
de urgenţă, cu adresa nr. PLx 389/2017 din 30 octombrie 2017, pentru 
dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE, 
 

     Adrian SOLOMON        Conf.univ.dr.Florin BUICU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 Comisia pentru sănătate şi 

familie 
Nr. 4c-9/234  Nr. 4c-10/159 

      Bucureşti, 10 iunie 2020 
 
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

În temeiul art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 389/2017 din 30 
octombrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 octombrie 
2017. 

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

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.643/7.08.2017) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3862/4.08.2017) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/1000/11.12.2018) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1443/13.11.2017). 
 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017, care prevede modificarea 
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul creşterii valorii prestaţiilor sociale 
acordate persoanelor cu handicap şi stimularea angajării acestora atât în 
sistemul public cât şi în cel privat. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 
 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din 10 martie 2020 şi au hotărât, cu majoritate 
de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse 
votului, au fost respinse. 

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

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa online din 9 iunie 2020 şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputați din totalul 
de 19  de membri ai comisiei. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege în forma 
prezentată de Senat.  

Amendamentele respinse în urma dezbaterilor sunt redate în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport comun.  

 
 
 
   PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Conf.univ.dr.Florin Buicu 
 

 
   SECRETAR,           SECRETAR,   
Violeta Răduţ               Vass Levente   
     

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere

Camera 
decizională 

1.  
(din lege) 
 
Art.5 
 
29. unitate protejată autorizată - 
operatorul economic de drept public 
sau privat, cu gestiune proprie, în 
cadrul căruia cel puţin 30% din 
numărul total de angajaţi cu contract 
individual de muncă sunt persoane cu 
handicap 

 
La articolul 5, punctul 29 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„29. unitate protejată autorizată - 
entitatea de drept public sau privat, 
cu gestiune proprie, cu minim 4 
angajați, din care cel puțin 50 % sunt 
persoane cu handicap angajate, iar 
timpul de lucru cumulat al 
acestora reprezintă cel putin 50% 
din totalul timpului de lucru al 
tuturor angajaților;” 
 
Autori: membrii PNL din comisie  
 

 
1. Taxa pe dizabilitate trebuie 
raportată la norma de muncă. În 
forma actuală a OUG, nu reiese 
clar acest lucru și vor apărea 
situații în care persoana cu 
dizabilitate va fi angajată doar cu 
o oră pentru a bifa obligația 
legislativă și a nu plăti taxa. 
 
2. Textul ordonanţei este 
acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor 

2.  
1. La articolul 78, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Autorităţile şi instituţiile publice, 
persoanele juridice, publice sau 
private, care nu angajează persoane 

 
 
 
 
"(3) Autorităţile şi instituţiile publice, 
persoanele juridice, publice sau 
private, care nu angajează persoane 

 
1. Taxa pe dizabilitate trebuie 
raportată la norma de muncă. În 
forma actuală a OUG, nu reiese 
clar acest lucru și vor apărea 
situații în care persoana cu 
dizabilitate va fi angajată doar cu 

Camera 
Deputaţilor 



 
5/11

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

cu handicap în condiţiile prevăzute la 
alin. (2), plătesc lunar către bugetul 
de stat o sumă reprezentând salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată înmulţit cu numărul de locuri 
de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap." 
 
 

cu handicap în condiţiile prevăzute la 
alin. (2), plătesc lunar către bugetul 
de stat o sumă reprezentând salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată înmulţit cu numărul de locuri 
de muncă în care nu au angajate 
persoane cu handicap, raportat la 
normă de muncă de 8 ore.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului și deputații PNL - Mara Calista, 
Dumitru Oprea, Pavel Popescu și  
Adriana Săftoiu. 
 

o oră pentru a bifa obligația 
legislativă și a nu plăti taxa. 
 
2. Textul ordonanţei este 
acoperitor. 

3.  
1. La articolul 78, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Autorităţile şi instituţiile publice, 
persoanele juridice, publice sau 
private, care nu angajează persoane 
cu handicap în condiţiile prevăzute la 
alin. (2), plătesc lunar către bugetul 
de stat o sumă reprezentând salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată înmulţit cu numărul de locuri 
de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap." 
 
 

 
 
 
 
"(3) Autoritățile și instituțiile publice, 
persoanele juridice, publice sau 
private, care nu angajează persoane 
cu handicap în condițiile prevăzute la 
alin (2), pot opta pentru 
îndeplinirea uneia dintre 
următoarele obligații: 
a) să plătească lunar către 
bugetul de stat o sumă 
reprezentând salariul de bază 
minim brut pe țară garantat în 
plată înmulțit cu numărul de 

1. Pentru a veni în sprijinul 
unităţilor protejate. 
2. Nu se justifică revenirea la 
prevederile în vigoare înainte de 
apariţia OUG 60/2017.  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap; 
 
b) să achiziționeze produse sau 
servicii de la unități protejate 
autorizate, pe bază de 
parteneriat, în suma echivalentă 
cu suma datorată la bugetul de 
stat în condițiile prevăzute la lit. 
a). 
 
Autor: deputat Gabriela Podaşcă 
 

4.  
__ 

 
La articolul 78, se introduce 
alineatul (31), cu următorul 
cuprins:  
“(31) Fac excepție de la 
prevederile alin. (3), autoritățile şi 
instituțiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap în 
condițiile prevăzute la alin. (2) și care 
pot achiziționa produse sau servicii 
realizate prin propria activitate a 
persoanelor cu handicap angajate în 
unitățile protejate autorizate în sumă 
echivalentă cu 50% din suma 
datorată la bugetul de stat, în 
condiţiile prevăzute la alin.(3), iar 

 
1. Reintroducerea acestui 
articol, va permite: 
- păstrarea locurilor de muncă 
pentru 4000 de persoane din 
care 2000 cu dizabilități. Aceste 
persoane nu vor ajunge în șomaj 
sau ca asistat social, creând un 
cost suplimentar pentru stat;  
- asigurarea de servicii de suport 
de tranziție a persoanelor cu 
dizabilități pe piața muncii;  
- finalizarea contractelor aflate în 
derulare, pentru care s-au 
angajat cheltuieli de materie 
primă și alte servicii;  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

diferenţa faţă de suma prevăzută la 
alin.(3) să o achite la bugetul de stat.” 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului și deputații PNL - Mara Calista, 
Dumitru Oprea, Pavel Popescu și  
Adriana Săftoiu. 
 
 

- neafectarea lanțului economic 
furnizor – unitate protejată – 
client;  
- evitarea falimentului și a 
restanțelor de plată a obligațiilor 
la bugetul de stat;  
- evitarea litigiilor;  
- reorganizarea administrativă.  
- finalizarea contractelor aflate în 
derulare planificate pentru acest 
an și reducerea presiunii 
bugetare de a face rost de un alt 
capitol de buget pentru achitarea 
obligațiilor de plată pe 
contractele în derulare, mai ales 
că prin dublarea taxei, deja a 
crescut presiunea financiară de 
la 1 septembrie;  
- evitarea litigiilor între unitățile 
protejate și stat. 
 
 
2.  Nu se justifică revenirea la 
prevederile în vigoare înainte de 
apariţia OUG 60/2017, scopul 
ordonanţei fiind astfel deturnat. 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

5.  
2. La articolul 78, alineatul (41) se 
abrogă. 
 
 

 
La articolul 78, se introduce alineatul 
(41) cu următorul cuprins:  
“(41) Pot face activități comerciale 
ONG-urile care se încadrează în una 
din situațiile de mai jos cu condiția 
reinvestirii a 100% a profitului în 
activități de integrare socio-
profesională:  
a) organele de conducere sunt 
reprezentate în proporție de 51% 
persoane cu dizabilități sau părinți ai 
persoanelor cu dizabilitati și au minim 
2 persoane cu dizabilități angajate a 
căror normă de muncă reprezintă 
minim 50% din total norme de muncă 
angajați;  
b) sunt furnizori autorizați de servicii 
sociale și au minim un serviciu social 
licențiat.  
Aceste unităţi au obligaţia prezentării 
unui raport financiar până la data de 
30 aprilie, din care să rezulte cum au 
fost utilizate fondurile obținute prin 
activitatea comercială pentru 
programe de integrare socio-
profesională.” 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului și deputații PNL - Mara Calista, 

 
1. Reintroducerea acestui alineat 
va permite în special 
organizațiilor persoanelor cu 
dizabilități, care au o capacitate 
redusă de a realiza produse sau 
servicii proprii, să-și continue 
activitatea și să nu rămână fără 
o sursă de venit, fiind în 
majoritatea cazurilor persoane 
cu dizabilități severe. În această 
situație sunt aproximativ 20 de 
unități protejate.  
De asemenea, prevederea va 
sprijini și furnizorii de servicii 
sociale, cei care pe lângă locurile 
de muncă create, susțin din 
veniturile generate pe UPA, 
servicii sociale pentru persoane 
cu dizabilități sau din grupuri 
vulnerabile și care nu mai pot 
accesa până la finalul anului 
subvenții de la ministerul muncii 
sau finanțare de la Consiliile 
Locale, aceste costuri nefiind 
bugetate pe 2017 de către 
entitățile în cauză. În această 
situație sunt 28 de unități 
protejate, care au 72 de servicii 
sociale licențiate și deservesc 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Dumitru Oprea, Pavel Popescu și  
Adriana Săftoiu. 
 

peste 6000 de persoane din 
grupuri vulnerabile (centre de zi, 
locuințe protejate, servicii de 
recuperare, servicii de îngrijire la 
domiciliul pentru persoane cu 
dizabilități și persoane vârstnice 
ș.a.) 
 
2.  Nu se justifică revenirea la 
prevederile în vigoare înainte de 
apariţia OUG 60/2017. 
Alin.(41) a fost abrogat şi nu mai 
poate fi reintrodus în lege cu 
aceeaşi numerotare. 
 

6.  
4. La articolul 81 alineatul (2), 
litera b) se modifică şl va avea 
următorul cuprins: 
"b) fără personalitate juridică, cu 
gestiune proprie, sub formă de secţii, 
ateliere sau alte structuri în cadrul 
instituţiilor publice." 
 

 
 
 
 
“b) fără personalitate juridică, cu 
gestiune proprie, sub formă de secţii, 
ateliere sau alte structuri din cadrul, 
instituţiilor publice ori din cadrul 
organizaţiilor neguvernamentale, 
precum şi cele organizate de 
persoana cu handicap autorizată, 
în condiţiile legii, să desfăşoare 
activităţi economice 
independente.” 

 
1. Propunem reintroducerea 
secției la ONG-uri, deoarece 
conform Ordonanței nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, 
activitatea economică trebuie să 
aibă caracter accesoriu. 
Eliminarea prin OUG 60/2017 a 
secțiilor din cadrul ONG-urilor, 
obligă aceste instituții să-și facă 
SRL și să se reautorizeze. 
Practic, prin OUG 60/2017, 
aceste unități protejate nu mai 
pot funcționa legal, dacă nu se 
corectează acest aspect. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Autori: Comisia pentru drepturile 
omului și deputații PNL - Mara Calista, 
Dumitru Oprea, Pavel Popescu și  
Adriana Săftoiu. 

 
2. Nu se justifică revenirea la 
prevederile în vigoare înainte de 
apariţia OUG 60/2017. 
 

7.  
__ 

 
La articolul 81 alineatul (2), după 
litera b) se introduce o nouă 
literă, lit.c), cu următorul cuprins:  
„c) fără personalitate juridică, cu 
gestiune proprie, sub formă de secţii, 
ateliere sau alte structuri în cadrul 
organizațiilor neguvernamentale, 
furnizori de servicii sociale, acreditați, 
cu cel puțin un serviciu social licențiat, 
minim 4 angajați, din care cel puțin 50 
% sunt persoane cu handicap 
angajate, iar timpul de lucru 
cumulat al acestora reprezintă cel 
puţin 50% din totalul timpului de 
lucru al tuturor angajaților.” 
 
Autori: membrii PNL din comisie  

 
1. Propunem reintroducerea 
secției la ONG-uri, deoarece 
conform Ordonanței nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, 
activitatea economică trebuie să 
aibă caracter accesoriu. 
Eliminarea prin OUG 60/2017 a 
secțiilor din cadrul ONG-urilor, 
obligă aceste instituții să-și facă 
SRL și să se reautorizeze. 
Practic, prin OUG 60/2017, 
aceste unități protejate nu mai 
pot funcționa legal, dacă nu se 
corectează acest aspect.  
 
2.  Nu se justifică revenirea la 
prevederile în vigoare înainte de 
apariţia OUG 60/2017. 
 

Camera 
Deputaţilor 

8.  
__ 

 
La articolul 81, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(21) cu următorul cuprins:  

 
1. Pentru a veni în sprijinul 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 
2. Nu se justifică. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

„(21) Poate fi unitate protejată și 
persoana fizică deținătoare de 
certificat de încadrare în grad de 
handicap, autorizată în baza unor legi 
speciale să desfăşoare activități 
independente, atât individual, cât şi în 
una dintre formele de organizare ale 
profesiei, precum și întreprinderea 
familială care are în componenţă o 
persoană cu handicap.” 
 
Autori: membrii PNL din comisie 
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