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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 

Nr. 4c-9/87  Nr. 4c-10/56 
Bucureşti, 24 februarie 2021 

 

 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

  
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun de înlocuire asupra 

proiectului de Lege privind 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, retrimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru sănătate și 

familie cu adresa nr. PLx 389/2017 din 2 februarie 2021, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că prezentul raport înlocuiește raportul comun depus în 

data de 10 iunie 2020, cu nr.4c-9/234, respectiv nr.4c-10/159. 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 

 Oana Silvia Țoiu          dr.Nelu Tătaru 

 

 

cristina.bologan
New Stamp



 
2/21 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

Nr. 4c-9/87  Nr. 4c-10/56 

Bucureşti, 24 februarie 2021 
 

 

RAPORT COMUN DE ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege privind 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 prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege 
privind 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 a fost retrimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru sănătate și familie, prin 

adresa nr. PLx 389/2017 din 2 februarie 2021, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 

 
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 în muncă a acestora atât în 
sistemul public cât şi în cel privat. 

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

2017. 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa online din data de 9 februarie 
2021, membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu 
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unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

în vederea punerii în acord a textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2017 cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 906/2020. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii conform listei de 
prezență. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

- d-na Mădălina Turza - președintele Autorității Naţionale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

- d-na Angela Achiţei – preşedinte, Fundaţia „Alături de Voi” 
România. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa online din 23 februarie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente . 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii conform listei 
de prezenţă. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
admise și respinse, redate în anexele care fac parte din prezentul 

raport comun de înlocuire.  

 
  

   PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

Oana Silvia Țoiu   dr.Nelu Tătaru 

 

 

 

  SECRETAR,              SECRETAR, 

Eugen Neață    Liviu Ioan Balint 

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

Întocmit,  

Consilier parlamentar Sorina Szabo                                                                 Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXA nr.1 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

 

__ 

 

Titlul legii 
 
Lege privind 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 
 

 

Nemodificat  

 

2.   
__ 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.60 din 4 
august 2017 pentru 

modificarea şi 
completarea Legii 
nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 

cu handicap, publicată în 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.60 din 4 
august 2017 pentru 

modificarea şi 
completarea Legii 
nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 

cu handicap, publicată în 

 
Corelare tehnico-
legislativă cu 

amendamentele 
propuse. 

https://idrept.ro/00108487.htm
https://idrept.ro/00108487.htm
https://idrept.ro/00108487.htm


 
5/21 

Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 
648 din 7 august 2017. 
 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 
648 din 7 august 2017, 
cu următoarele 

modificări și 
completări: 

 
Autori: membrii 
comisiilor 

3.   
__ 

 
Titlul Ordonanţei  

 
Ordonanţă de urgenţă 

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 

448/2006 privind 

protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 

cu handicap 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.   
__ 

 
 
 

 
 

Art. I - Începând cu 
data de 1 septembrie 
2017, Legea 

nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată 

 
__ 

 
1. La articolul I, 
partea introductivă  se 

modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Art. I. - Legea 
nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1 

 
Pentru evitarea 
retroactivităţii legii. 

https://idrept.ro/00108487.htm
https://idrept.ro/00108487.htm
https://idrept.ro/00108487.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1 
din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
se modifică şi se 

completează după cum 
urmează: 
 

din 3 ianuarie 2008, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 
se modifică şi se 

completează după cum 
urmează:” 

 
Autori: membrii 
comisiilor 

5.   
 

 
 

 
"(3) Autorităţile şi 
instituţiile publice, 

persoanele juridice, 
publice sau private, care 

nu angajează persoane 
cu handicap în condiţiile 
prevăzute la alin. (2), 

pot opta pentru una 
dintre următoarele 

obligaţii: 
 
a) să plătească lunar 

către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 

salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat 
în plată înmulţit cu 

numărul de locuri de 

 
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." 
 

 
__ 

 
2. La articolul I 

punctul 1,  alineatul 
(3) al articolului  78 se 

modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

"(3) Autorităţile şi 
instituţiile publice, 

precum şi persoanele 
juridice, publice sau 
private, care nu 

angajează persoane cu 
handicap în condiţiile 

prevăzute la alin. (2), 
pot opta pentru una 
dintre următoarele 

obligaţii: 
 

a) să plătească, lunar, 
către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 

salariul de bază minim 

 
Pentru respectarea 

exigențelor impuse 
de normele de 

tehnică legislativă. 
 
Pentru punerea de 

acord a textului cu 
Decizia CCR 

nr.906/2020. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

muncă în care nu au 

angajat persoane cu 
handicap; 
 

b) să plătească lunar 
către bugetul de stat o 

sumă reprezentând 
echivalentul a minimum 
50% din 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, iar cu suma 
reprezentând diferenţa 

până la nivelul sumei 
prevăzute la lit. a) să 
achiziţioneze, pe bază de 

parteneriat, produse sau 
servicii realizate prin 

activitatea proprie a 
persoanelor cu handicap 
angajate în unităţi 

protejate autorizate." 
 

(modificat prin Legea 
nr.193/2020) 
 

 
 

 

brut pe ţară garantat în 

plată înmulţit cu numărul 
de locuri de muncă în 
care nu au angajat 

persoane cu handicap; 
 

b) să plătească, lunar, 
către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 

echivalentul a minimum 
50% din 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, iar cu suma 
reprezentând diferenţa 
până la nivelul sumei 

prevăzute la lit. a) să 
achiziţioneze, pe bază de 

parteneriat, produse 
şi/sau servicii realizate 
prin activitatea proprie a 

persoanelor cu handicap 
angajate în unităţi 

protejate autorizate." 
 
Autori: membrii 

comisiilor 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

6.   

Art.78 
 
(41) Fac excepţie de la 

prevederile alin. (3) lit. 
b) unităţile protejate 

înfiinţate în cadrul 
organizaţiilor 
persoanelor cu handicap 

care pot desfăşura şi 
activităţi de vânzări / 

intermedieri, cu condiţia 
ca minimum 75% din 
profitul obţinut să fie 

destinat programelor de 
integrare 

socioprofesională pentru 
persoanele cu handicap 
din organizaţiile 

respective. Aceste unităţi 
au obligaţia prezentării 

unui raport financiar la 
fiecare început de an, din 
care să rezulte cum au 

fost utilizate fondurile 
obţinute prin activitatea 

comercială. 
 
 

 
 

 

 

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

 

__ 

 

3. La articolul I, 
punctul 2 se abrogă. 
 

Autori: membrii 
comisiilor 

 

Pentru respectarea 
Deciziei CCR 
nr.906/2020. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

7.   

Art.78 
 
(41) Fac excepţie de la 

prevederile alin. (3) lit. 
b) unităţile protejate 

înfiinţate în cadrul 
organizaţiilor 
persoanelor cu handicap 

care pot desfăşura şi 
activităţi de vânzări / 

intermedieri, cu condiţia 
ca minimum 75% din 
profitul obţinut să fie 

destinat programelor de 
integrare 

socioprofesională pentru 
persoanele cu handicap 
din organizaţiile 

respective. Aceste unităţi 
au obligaţia prezentării 

unui raport financiar la 
fiecare început de an, din 
care să rezulte cum au 

fost utilizate fondurile 
obţinute prin activitatea 

comercială. 
 

 

__ 

 

__ 

 

4. La articolul I, după 
punctul 2 se introduce 
un nou punct, pct.21, 

cu următorul cuprins: 
 

“21. La articolul 78, după 
alineatul (41) se introduc 
două noi alineate, 

alin.(42) şi (43), cu 
următorul cuprins: 

 
“(42) Fac excepţie de la 
prevederile alin. (3) lit.b) 

unităţile protejate 
autorizate înfiinţate în 

cadrul organizaţiilor 
persoanelor cu handicap, 
care pot desfăşura şi 

activităţi de vânzări 
şi/sau intermedieri, cu 

condiţia ca minimum 
75% din profitul obţinut 
să fie destinat 

programelor de integrare 
socioprofesională pentru 

persoanele cu handicap 
din organizaţiile 
respective. Aceste unităţi 

au obligaţia prezentării 
unui raport financiar la 

fiecare început de an, din 

 

Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 

tehnică legislativă. 
 

Pentru punerea în 
acord a textului legii 
cu Decizia Curţii 

Constituţionale 
nr.906/2020. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

care să rezulte cum au 

fost utilizate fondurile 
obţinute prin activitatea 
comercială. 

 
(43) Activităţile de 

intermedieri prevăzute la 
alin.(42) se referă numai 
la produse şi/sau servicii 

oferite de către o altă 
unitate protejată 

autorizată potrivit 
dispoziţiilor prezentei 
legi.” 

 
Autori: membrii 

comisiilor 
 

8.   
__ 

 
3. La articolul 78, 
după alineatul (5) se 

introduce un nou 
alineat, alineatul (6), 

cu următorul cuprins: 
"(6) În scopul stimulării 
angajării persoanelor cu 

handicap, în condiţiile 
prevăzute la alin. (2), 

autorităţile şi instituţiile 
publice, persoanele 
juridice publice, cu 

excepţia celor prevăzute 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

la alin. (4), au obligaţia 

organizării unor 
concursuri de angajare 
exclusiv pentru 

persoanele cu handicap, 
cu respectarea 

prevederilor legale în 
vigoare. Această măsură 
nu exclude posibilitatea 

persoanelor cu handicap 
de a participa la toate 

celelalte concursuri de 
angajare organizate de 
către instituţia publică." 

 

9.   

Art. 81 alin.(2) lit.a) şi b) 
 

(2) Unităţile protejate 
pot fi: 
a) cu personalitate 

juridică; 
b) fără personalitate 

juridică, cu gestiune 
proprie, sub formă de 
secţii, ateliere sau alte 

structuri din cadrul 
operatorilor economici, 

instituţiilor publice ori din 
cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, 

precum şi cele 

 

4. La articolul 81 
alineatul (2), litera b) 

se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 
"b) fără personalitate 

juridică, cu gestiune 
proprie, sub formă de 
secţii, ateliere sau alte 

structuri în cadrul 
instituţiilor publice." 

 

 

__ 

 

5. La articolul I 
punctul 4, litera b) a 

alineatului (2) al 
articolul 81 se 
modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
“b) fără personalitate 

juridică, cu gestiune 
proprie, sub formă de 
secţii, ateliere sau alte 

structuri din cadrul 
operatorilor 

economici, instituţiilor 
publice ori din cadrul 
organizaţiilor 

neguvernamentale, 

 

Pentru punerea în 
acord a textului legii 

cu Decizia CCR 
nr.906/2020 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

organizate de persoana 

cu handicap autorizată, 
în condiţiile legii, să 
desfăşoare activităţi 

economice 
independente. 

 

care au angajate 

minimum 3 persoane cu 
handicap reprezentând 
cel puţin 30% din totalul 

angajaţilor structurii 
respective, iar timpul de 

lucru cumulat al acestora 
reprezintă cel puţin 50% 
din totalul timpului de 

lucru al tuturor 
angajaţilor  secţiei, 

atelierului sau structurii 
respective." 
  

Autori: membrii 
comisiilor 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

10.   

Art.81 alin.(2) lit.c)  
 
c) fără personalitate 

juridică, cu gestiune 
proprie, sub formă de 

secţii, ateliere sau alte 
structuri în cadrul 
organizaţiilor fără scop 

patrimonial, care au 
angajate minimum 3 

persoane cu handicap 
reprezentând cel puţin 
30% din totalul 

angajaţilor secţiei, 

   

6. La articolul I, după 
punctul 4 se introduce 
un nou punct, punctul 

5, cu următorul 
cuprins: 

“5. La articolul 81 
alineatul (2), litera c) se 
abrogă.” 

 
Autori: membrii 
comisiilor 

 

Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 

tehnică legislativă.  
A fost preluat în 

reformularea lit.b) 
pentru respectarea 
Deciziei CCR 

nr.906/2020. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

atelierului sau structurii 

respective." 

11.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
(4) Adultul cu handicap 
beneficiază, în condiţiile 

prezentei legi, de 
următoarele prestaţii 

sociale: 
 
a) indemnizaţie lunară, 

indiferent de venituri: 
1.234 lei, pentru adultul 

cu handicap grav; 
2.193 lei, pentru adultul 
cu handicap accentuat; 

 

Art. II - Începând cu data 
de 1 ianuarie 2018, 
alineatele (4), (5) şi (13) 

ale articolului 58 din 
Legea 

nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată 
în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1 
din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
se modifică şi vor avea 

următorul cuprins; 
"(4) Adultul cu handicap 
beneficiază, în condiţiile 

prezentei legi, de 
următoarele prestaţii 

sociale: 
 
a) indemnizaţie lunară, 

indiferent de venituri: 
 

(i) 65% din indicatorul 
social de referinţă, 
prevăzut de Legea nr. 

76/2002 privind sistemul 

 

__ 

 

Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00108487.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

b)buget personal 

complementar lunar, 
indiferent de venituri: 
1.106 lei, pentru adultul 

cu handicap grav; 
2.79 lei, pentru adultul 

cu handicap accentuat; 
3.39 lei, pentru adultul 
cu handicap mediu. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
pentru adultul cu 

handicap grav; 
 
(ii) 50% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 

nr. 76/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru adultul cu 
handicap accentuat; 

 
b) buget personal 
complementar lunar, 

indiferent de venituri; 
 

(i) 25% din indicatorul 
social de referinţă, 
prevăzut de Legea 

nr. 76/2002, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
pentru adultul cu 
handicap grav; 

(ii) 20% din indicatorul 
social de referinţă, 

prevăzut de Legea 

https://idrept.ro/00053737.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(5) Beneficiază de 
prestaţia socială 

prevăzută la alin. (4) lit. 
b) şi familia sau 
reprezentantul legal al 

copilului cu handicap 
grav, accentuat ori 

mediu pe perioada în 
care îl are în îngrijire, 
supraveghere şi 

întreţinere. 
 

 
 
 

 
 

 

nr. 76/2002, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 
pentru adultul cu 

handicap accentuat; 
(iii) 10% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 
nr. 76/2002, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru adultul cu 
handicap mediu. 
 

(5) Părintele, tutorele 
sau persoana care se 

ocupă de creşterea şi 
îngrijirea copilului cu 
handicap în baza unei 

măsuri de protecţie 
specială, stabilită în 

condiţiile legii, 
beneficiază de prestaţii 
sociale, pe perioada în 

care îl are în îngrijire, 
supraveghere şi 

întreţinere, astfel: 
a) 50% din indicatorul 
social de referinţă, 

prevăzut de Legea 
nr. 76/2002, cu 

modificările şi 

https://idrept.ro/00053737.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(13) Cuantumul 
drepturilor se 
actualizează anual cu 

indicele creşterii 
preţurilor de consum, 

prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

completările ulterioare, 

în cazul copilului cu 
handicap grav 
b) 30% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 

nr. 76/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 

în cazul copilului cu 
handicap accentuat; 

c) 10% din indicatorul 
social de referinţă, 
prevăzut de Legea 

nr. 76/2002, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
în cazul copilului cu 
handicap mediu. 

………………………………… 
 

(13) În situaţia în care 
din calculul prestaţiilor 
prevăzute la alin. (4) şi 

(5) rezultă fracţiuni în 
bani, acestea se 

rotunjesc la un leu în 
favoarea beneficiarilor." 
 

 
 

 

https://idrept.ro/00053737.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

12.   

__ 

 

Art. III - Începând cu 
data de 1 iulie 2018, 
alineatele (4), (5) şi (13) 

ale articolului 58 din 
Legea nr. 448/2006 

privind protecţia si 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 

republicată în Monitorul 
Oficial al României, 

Partea I, nr. 1 din 3 
ianuarie 2008, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
"(4) Adultul cu handicap 
beneficiază, în condiţiile 

prezentei legi, de 
următoarele prestaţii 

sociale: 
a) indemnizaţie lunară, 
indiferent de venituri: 

(i) 70% din indicatorul 
social de referinţă, 

prevăzut de Legea 
nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 

pentru şomaj si 
stimularea ocupării forţei 

de muncă, cu 

 

__ 

 

Nemodificat 

 

 

https://idrept.ro/00108487.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

modificările şi 

completările ulterioare, 
pentru adultul cu 
handicap grav; 

(ii) 53% din indicatorul 
social de referinţă, 

prevăzut de Legea 
nr. 76/2002, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
pentru adultul cu 

handicap accentuat; 
b) buget personal 
complementar lunar, 

indiferent de venituri; 
(i) 30% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 
nr. 76/2002, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru adultul cu 
handicap grav; 
(ii) 22% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 

nr. 76/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru adultul cu 
handicap accentuat; 

https://idrept.ro/00053737.htm
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază - Legea nr. 

448/2006 - 

Text  

ordonanţa de urgenţă  
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adoptat de Senat 

Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

(iii) 12% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 
nr. 76/2002, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru adultul cu 
handicap mediu. 
(5) Părintele, tutorele 

sau persoana care se 
ocupă de creşterea şi 

îngrijirea copilului cu 
handicap în baza unei 
măsuri de protecţie 

specială, stabilită în 
condiţiile legii, 

beneficiază de prestaţii 
sociale, pe perioada în 
care îl are în îngrijire, 

supraveghere şi 
întreţinere, astfel: 

a) 60% din indicatorul 
social de referinţă, 
prevăzut de Legea 

nr. 76/2002, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
în cazul copilului cu 
handicap grav; 

b) 35% din indicatorul 
social de referinţă, 

prevăzut de Legea 

https://idrept.ro/00053737.htm
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crt. 
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448/2006 - 
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ordonanţa de urgenţă  
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Text propus de 
comisii 

(autor amendament) 

Motivare 

nr. 76/2002, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 
în cazul copilului cu 

handicap accentuat; 
c) 12% din indicatorul 

social de referinţă, 
prevăzut de Legea 
nr. 76/2002, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 

în cazul copilului cu 
handicap mediu. 

………………….. 
 

(13) În situaţia în care 
din calculul prestaţiilor 

prevăzute la alin. (4) şi 
(5) rezultă fracţiuni în 
bani, acestea se 

rotunjesc la un leu în 
favoarea beneficiarilor." 
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ANEXA nr.2 

 
AMENDAMENTE Respinse 

 
În cursul dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentului 

Camera  

Decizională 

1.   
(text adoptat de comisie) 
 
(43) Activitatea de intermediere 

prevăzută la alin.(42) se referă 
numai la produse şi/sau servicii 

oferite de către o altă unitate 
protejată autorizată conform 
prezentei legi.” 

 

 

Domnul deputat Antonio Andruşceac 
propune reformularea textului după 
cum urmează: 

(43) Activitatea de intermediere 
prevăzută la alin.(42) se referă 

numai la produse şi servicii oferite de 
către o altă unitate protejată 
autorizată conform prezentei legi 

sau de către un angajator care 
are încadrate persoane cu 

handicap în numărul maxim de 
locuri prevăzut la alin.(2).  

 

 

Argumente pentru susţinere: 
Pentru a fi cuprinși și angajatorii 
care își îndeplinesc obligația de a 

încadra în muncă persoane cu 
handicap într-un procent de cel 

puţin 4% din numărul total de 
angajaţi. 
 

Argumente pentru respingere: 
Prevederile propuse contravin 

scopului legii de a sprijini țintit doar 
unitățile protejate autorizate. 
 

 

Camera 

Deputaţilor 

 
 
 


