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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
Nr. 4c-9/523  Nr. 4c-10/270 

 
Bucureşti, 21 martie 2023 

 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate și familie, cu adresa 

nr. PLx 272/2021 din 16 iunie 2021, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond. 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 

Adrian SOLOMON         Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 
 

Nr. 4c-9/523  Nr. 4c-10/270 

 
Bucureşti, 21 martie 2023 

 

 

 

 

RAPORT  COMUN 

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

 

 

 

În temeiul art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate și familie, au fost sesizate, prin adresa 

nr. PLx 272/2021 din 16 iunie 2021, cu dezbaterea pe fond,  a proiectului 
de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 în vederea îmbunătățirii cadrului legal 

existent în scopul reducerii inegalităţilor şi a excluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 14 iunie 2021. 
 

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

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.230/16.04.2021) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3010/07.04.2021) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ  

(nr.4c-11/735/08.09.2021) 
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• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/529/30.09.2021) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

(nr.4c-19/101/24.06.2021) 

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

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/568/24.06.2021) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.256/24.06.2021) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2011/18.10.2021). 

 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

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

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 14 martie 2023 şi au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), aprobarea proiectului 

de lege cu amendamente , redate în anexa care face parte integrantă din 
raport. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 
 

La dezbateri  au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
• dl Mihai Tomescu, președinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Persoanelor cu Dizabilităţi 
• d-na Mihaela Mazăre - președinte Comisia superioară de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap 

• d-na Cristina Stancu – consilier Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. 

 
 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa din 20 martie 2023 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

aprobarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care 
face parte integrantă din raport. 

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

 
La dezbateri  au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

• dl Mihai Tomescu, președinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Persoanelor cu Dizabilităţi 
• d-na Carmen Rotaru – consilier Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
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 au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  
proiectului de Lege cu amendamente admise , redate în anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport comun. 
 

 

 

   
 

 

 

   PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE, 

 

Adrian SOLOMON        Dr.Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

     SECRETAR,                      SECRETAR, 

 

Dan-Constantin ȘLINCU     Liviu Ioan BALINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Întocmit, 

Șef birou Lidia Vlădescu 

Consilier parlamentar Sorina Szabo                                       Şef birou Cristina Bologan  
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

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

 
Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

 

Titlul legii  

 

Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 

Nemodificat  

 

2.   

__ 

 

Articol unic. - 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 se 

completează după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

Devine art. I nemodificat   

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

3.   

Art.18 alin.(1), litere noi 

 

Art. 18. - (1) În cadrul procesului de 

învăţământ, indiferent de nivelul 

acestuia, persoanele cu handicap au 

dreptul la: 

 

 

 

1. La articolul 18 alineatul (1), după 

litera e) se introduce o nouă literă, 

lit.f), cu următorul cuprins: 

”f) accesibilizarea instituţiilor de 

învăţământ preşcolar, şcolar şi 

universitar pentru persoanele cu 

dizabilităţi în general şi pentru 

persoanele cu deficienţe de vedere în 

special, prin montarea de hărţi tactile 

de orientare accesibilă persoanelor 

nevăzătoare în interiorul clădirilor de 

învăţământ, montarea plăcuţelor de 

orientare şi a indicatoare volumetrice 

cu informaţie în Braille şi/sau orice 

altă notaţie tactilo-grafică, elemente de 

avertizare acustică sau tactilă, rampe 

de acces, sisteme electronice de 

automatizare, rampe şi balustrade, 

mânere şi alte dispozitive.” 

 

 

1. La articolul 18 alineatul (1), după 

litera e) se introduc două noi litere, 

lit.f) și g), cu următorul cuprins: 

”f) accesibilizarea clădirilor în care își 

desfășoară activitatea unitățile și 

instituțiile de învățământ prin 

asigurarea, în interiorul acestora, a 

adaptărilor specifice fiecărui tip de 

handicap, fără ca  enumerarea să fie 

limitativă, după cum urmează:  

i) pentru persoanele cu handicap 

locomotor și cu mobilitate redusă: 

rampe și/sau, după caz, sisteme 

electronice ori automatizate de acces, 

elevatoare sau lifturi;  

ii) pentru persoanele cu handicap 

vizual sau cu dificultăți de vedere, 

inclusiv cu surdo - cecitate: sisteme 

acustice de ghidaj și hărți tactile; 

iii) pentru persoanele cu handicap 

auditiv: sisteme de avertizare vizuală și 

amplificatoare electronice de sunet 

pentru protezele auditive; 

iv) pentru persoanele cu handicap 

mintal și psihic: sistem de ghidaj în 

limbaj ușor de citit; 

 

g) asigurarea de către unitățile și 

instituţiile de învățământ cel puțin a 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

Accesibilizarea are în 

vedere nevoile persoanelor 

cu dizabilități, indiferent de 

tipul handicapului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

unei toalete accesibilizate pentru 

persoanele cu handicap.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

4.   

 

 

 

h)să asigure accesul în unităţile şi 

instituţiile de învăţământ. 

 

2. La articolul 19, litera h) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

”h) să asigure accesul în unităţile şi 

instituţiile de învăţământ, respectiv să 

accesibilizeze instituţiile de 

învăţământ preşcolar, şcolar şi 

universitar pentru persoanele cu 

dizabilităţi în general şi pentru 

persoanele cu deficienţe de vedere în 

special, prin montarea de hărţi tactile 

de orientare în interiorul clădirilor de 

învăţământ, montarea plăcuţelor de 

orientare şi a indicatoare volumetrice 

cu informaţie accesibilă persoanelor 

nevăzătoare, elemente de avertizare 

acustică sau tactilă, rampe de acces, 

sisteme electronice de automatizare, 

rampe şi balustrade, mânere şi alte 

dispozitive.” 

 

2. nemodificat 

 

 

”h) să asigure accesul în unităţile şi 

instituţiile de învăţământ cu 

respectarea prevederilor art.18 alin. 

(1) lit. f).” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă – se utilizează 

norma de trimitere pentru 

supleţea textului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

5.   

Art. 21 alin.(2), litere noi 

 

(2) În vederea asigurării accesului 

persoanelor cu handicap la cultură, 

sport şi turism, autorităţile 

administraţiei publice au obligaţia să ia 

următoarele măsuri specifice: 

 

 

3. La articolul 21 alineatul (1), după 

litera d) se introduce o nouă literă, 

lit.e), cu următorul cuprins: 

„e) să monteze sau să amplaseze hărţi 

tactile de orientare, plăcuţe de 

orientare şi indicatoare volumetrice cu 

informaţie accesibilă persoanelor 

nevăzătoare, elemente de avertizare 

acustică sau tactilă, rampe de acces, 

sisteme electronice de automatizare, 

rampe şi balustrade, mânere şi alte 

dispozitive, atât în interiorul clădirilor 

aferente obiectivelor de patrimoniu, 

turistice, sportive şi de petrecere a 

timpului liber, cât şi zonele adiacente 

acestora.” 

 

 

 

 

 

 

3. La articolul 21 alineatul (2), după 

litera d) se introduc două noi litere, 

lit.e) și f), cu următorul cuprins: 

”e) să asigure, atât în interiorul 

clădirilor aferente obiectivelor de 

patrimoniu, turistice, sportive şi de 

petrecere a timpului liber, cât şi zonele 

exterioare aferente acestora,  adaptările 

specifice tipurilor de handicap, fără ca 

enumerarea să fie limitativă, după cum 

urmează:  

i) pentru persoanele cu handicap 

locomotor și cu mobilitate redusă: 

rampe și/sau, după caz, sisteme 

electronice ori automatizate de acces, 

elevatoare sau lifturi;  

ii) pentru persoanele cu handicap 

vizual sau cu dificultăți de vedere, 

inclusiv cu surdo-cecitate: sisteme 

acustice de ghidaj și hărți tactile; 

iii) pentru persoanele cu handicap 

auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi 

amplificatoare electronice de sunet 

pentru protezele auditive; 

iv) pentru persoanele cu handicap 

mintal și psihic: sisteme de ghidaj în 

limbaj ușor de citit.; 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

Accesibilizarea are în 

vedere nevoile persoanelor 

cu dizabilități, indiferent de 

tipul handicapului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

f) să asigure, în interiorul clădirilor 

aferente obiectivelor de patrimoniu, 

turistice, sportive şi de petrecere a 

timpului liber, sau, după caz, în zonele 

exterioare aferente acestora, cel puțin o 

toaletă accesibilizată pentru 

persoanele cu handicap.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

6.   

Art.62, alineat nou 

 

4. La articolul 62, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin.(11), cu 

următorul cuprins: 

„(11) Autorităţile publice au obligaţia 

de a implementa în locaţiile prevăzute 

la alin.(1) hărţi tactile de orientare, 

plăcuţe de orientare şi indicatoare 

volumetrice cu informaţie accesibilă 

persoanelor nevăzătoare, elemente de 

avertizare acustică sau tactilă, rampe 

de acces, sisteme electronice de 

automatizare, rampe şi balustrade, 

mânere şi alte dispozitive.” 

 

4. nemodificat 

 

 

”(11) Autorităţile publice, instituțiile, 

persoanele  juridice de drept public 

și privat, după caz, au obligaţia de a 

monta, potrivit scopului, destinației și 

infrastructurii, în locurile prevăzute la 

alin.(1), adaptări specifice fiecărui tip 

de handicap, fără ca enumerarea să fie 

limitativă, după cum urmează: 

a) pentru clădirile de utilitate publică: 

rampe și/sau, după caz, sisteme 

electronice ori automatizate de acces, 

elevatoare sau lifturi, sisteme acustice 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

și vizuale de ghidaj și informare, în 

limbaj ușor de citit, hărți tactile, cel 

puțin o toaletă adaptată; 

b) pentru clădirile de locuit construite 

din fonduri publice:  rampe și/sau, 

după caz, sisteme electronice sau 

automatizate de acces, elevatoare ori 

lifturi, sisteme acustice și vizuale de 

ghidaj, hărți tactile; 

c) pentru mijloacele de transport în 

comun și vagoanele de transport 

feroviar pentru călători, după caz: 

rampe și/sau sisteme electronice ori 

automatizate de acces, elevatoare sau 

lifturi, sisteme acustice și vizuale de 

ghidaj și informare, în limbaj ușor de 

citit, cel puțin o toaletă adaptată în 

mijloacele de transport feroviar pentru 

călători; 

d) pentru staţiile mijloacelor de 

transport în comun urban, principalele 

stații ale mijloacelor de transport 

interuban de tip autogări, principalele 

stații de transport feroviar pentru 

călători, spaţiile de parcare, străzile şi 

drumurile publice, după caz: rampe 

și/sau sisteme electronice sau 

automatizate de acces, elevatoare sau 

lifturi, sisteme acustice și vizuale de 

ghidaj și informare, în limbaj ușor de 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

citit, hărți tactile, cel puțin o toaletă 

adaptată în autogări și în principalele 

staţii de transport feroviar pentru 

călători; 

 

e) pentru spațiile de parcare de 

reședință aparținând domeniului 

public:  indicatoare semnalizate prin 

semn internațional, pentru cel puțin 2 

locuri de parcare gratuită, adaptate şi 

rezervate pentru persoane cu 

handicap.” 
 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

7.   

Art.85, alin.(4), literă nouă 

 

(4) Comisia de evaluare este organ de 

specialitate al consiliului judeţean, 

după caz, al consiliului local al 

sectorului municipiului Bucureşti, cu 

activitate decizională în materia 

încadrării persoanelor adulte în grad şi 

 

__ 

 

5. La articolul 85 alineatul (4), după 

litera a) se introduce o nouă literă, 

lit.a1), cu următorul cuprins: 

“a1) vicepreședinte – un medic de 

specialitate expertiză medicală a 

capacităţii de muncă, medicină de 

familie sau un medic de medicină 

generală, propus de directorul 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Pentru buna desfăşurare a 

activităţii comisiilor de 

evaluare este necesară 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

tip de handicap şi are următoarea 

componenţă: 

 

executiv/ directorul general al direcţiei 

generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului;” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

majorarea numărului de 

membri, de la 5 la 7, 

precum şi introducerea 

funcţiei de vicepreşedinte. 

În practică, lipsa 

președintelui duce la 

imposibilitatea desfășurării 

ședințelor comisiilor 

județene și, implicit, a 

emiterii certificatelor de 

încadrare în tip și grad de 

handicap. 

Au fost situații de acest fel 

de-a lungul timpului, 

datorate concediilor 

medicale, demisiilor și 

chiar deceselor. Această 

modificare nu are impact 

financiar, întrucât  atat 

președintele cât și membrii 

beneficiază de aceeași 

indemnizație de ședință. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

8.   

Art.85, alin.(4), literă nouă 

 

(4) Comisia de evaluare este organ de 

specialitate al consiliului judeţean, 

după caz, al consiliului local al 

sectorului municipiului Bucureşti, cu 

activitate decizională în materia 

încadrării persoanelor adulte în grad şi 

tip de handicap şi are următoarea 

componenţă: 

 

__ 

 

 

 

 

 

6. La articolul 85 alineatul (4), după 

litera e) se introduce o nouă literă, 

lit.f), cu următorul cuprins: 

“f) un membru licenţiat în ştiinţe 

juridice şi cu experienţă în 

dizabilitate.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

Pentru buna desfăşurare a 

activităţii comisiilor de 

evaluare este necesar ca în 

componenţa acesteia să 

existe şi o persoană cu 

studii juridice. 

9.   

Art.85, alin.(7) şi (8) 

 

(7) Membrii comisiilor de evaluare, 

inclusiv preşedintele, au dreptul la o 

indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 

1% din indemnizaţia preşedintelui 

consiliului judeţean, respectiv a 

primarilor sectoarelor municipiului 

Bucureşti. Plata indemnizaţiei se 

suportă din bugetele consiliilor 

judeţene, respectiv locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La articolul 85, alineatele (7) și 

(8) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

“(7) Membrii comisiilor de evaluare, 

inclusiv preşedintele și 

vicepreședintele, au dreptul la o 

indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 

5% din indemnizaţia preşedintelui 

consiliului judeţean, respectiv a 

primarilor sectoarelor municipiului 

Bucureşti. Plata indemnizaţiei se 

suportă din bugetele consiliilor 

judeţene, respectiv locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Cuantumul lunar brut al 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

 

Pentru a atrage specialişti 

în domeniu, care să facă 

parte din comisiile de 

evaluare este necesară o 

remunerare adecvată. În 

acelaşi timp, se propune 

limitarea acesteia la 35% 

din indemnizaţia 

preşedintelui consiliului 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Preşedintele şi membrii comisiei de 

evaluare nu fac parte din Serviciul de 

evaluare complexă. 

 

 

 

indemnizaţiilor de şedinţă, pentru 

fiecare membru al comisiei de evaluare 

nu poate depăşi 35% din indemnizaţia 

preşedintelui consiliului judeţean, 

respectiv a primarilor sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi se acordă 

proporţional cu numărul de şedinţe la 

care a participat în luna respectivă. 

(8) Preşedintele, vicepreședintele şi 

membrii comisiei de evaluare nu fac 

parte din Serviciul de evaluare 

complexă.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

judeţean, acordată 

proporţional cu numărul 

de şedinţe la care a 

participat. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

10.   

Art. 85, alineat nou 

 

 

 

__ 

 

8. La articolul 85, după alineatul 

(10) se introduce un nou alineat, 

alin.(11), cu următorul cuprins: 

“(11) În cazul în care președintele 

comisiei de evaluare nu poate participa 

la lucrările comisiei, acestea vor fi 

conduse de către vicepreşedinte.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

În practică, lipsa 

președintelui duce la 

imposibilitatea desfășurării 

ședințelor comisiilor 

județene și, implicit, a 

emiterii certificatelor de 

încadrare în tip și grad de 

handicap. 

Au fost situații de acest fel 

de-a lungul timpului, 

datorate concediilor 

medicale, demisiilor și 

chiar deceselor. Această 

modificare nu are impact 

financiar, întrucât  atat 

președintele cât și membrii 

beneficiază de aceeași 

indemnizație de ședință. 

 

 

 

 

11.   

Art. 87, alin.(5) 

 

(5) Certificatele emise potrivit 

prevederilor alin. (4) pot fi contestate 

de titularii acestora, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la comunicare, la 

instanţa de contencios administrativ 

  

9. La articolul 87, alineatul (5) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(5) Certificatul emis potrivit 

prevederilor alin. (4) poate fi contestat 

de către titularul acestuia, în termen de 

30 de zile calendaristice de la data  

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Corelare cu modificările 

propuse. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

competentă, potrivit Legii 

contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, cererile 

adresate instanţei fiind scutite de taxa 

judiciară de timbru. 

comunicării, la Comisia superioară 

de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

12.   

Art.901, alin.(1) - (3)  

 

Art.901. - (1) În structura Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi funcţionează Comisia 

superioară de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, denumită în 

continuare Comisia superioară, cu 

activitate de coordonare metodologică 

şi monitorizare a activităţii de evaluare 

şi încadrare în grad şi tip de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 

 

10. La articolul 901, alineatele (1) - 

(3) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

”Art.901. - (1) În structura Autorităţii 

Naţionale pentru Protecția Persoanelor 

cu Dizabilităţi funcţionează: 

a) Comisia superioară de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, 

denumită în continuare Comisia 

superioară, cu activitate decizională în 

soluționarea contestațiilor la 

certificatele de încadrare în grad și tip 

de handicap, emise potrivit 

dispozițiilor art. 87 alin.(4), și de 

coordonare metodologică şi 

monitorizare a activităţii de evaluare şi 

încadrare în grad şi tip de handicap; 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

Activitatea intensă de 

secretariat (cu o medie de 

contestații de 500 de 

solicitări/săptămână la 

nivelul anului 2017), 

impune nominalizarea unui 

număr de membri ai 

Secretariatului Comisiei 

superioare distinct de 

personalul ANPPD. 

Justificat de noile atribuții 

ale Comisiei superioare, 

propunem completarea 

componenței acesteia, 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Comisia superioară are următoarea 

componenţă: 

 

a) un membru, medic de specialitate 

expertiză medicală a capacităţii de 

muncă sau medicină fizică şi de 

reabilitare sau un medic de medicină 

generală şi cu experienţă în 

dizabilitate; 

 

 

 

b) un membru licenţiat în asistenţă 

socială şi cu experienţă în dizabilitate; 

c) un membru licenţiat în psihologie şi 

cu experienţă în dizabilitate; 

d) un membru licenţiat în ştiinţe 

juridice şi cu experienţă în dizabilitate. 

 

(3) Componenţa nominală a Comisiei 

superioare se aprobă prin decizie a 

preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

b) Secretariatul Comisiei superioare, 

alcătuit din 2 membri, cu activitate de 

secretariat, a cărui componență 

nominală se aprobă prin ordin al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Protecția Persoanelor cu 

Dizabilități. 

 

(2) Comisia superioară are următoarea 

componenţă: 

 

a) 2 membri, medici de specialitate 

expertiză medicală a capacităţii de 

muncă sau medicină fizică şi de 

reabilitare; 

 

b) 2 membri, medici de medicină 

generală şi cu experienţă în 

dizabilitate; 

 

c) un membru licenţiat în asistenţă 

socială şi cu experienţă în dizabilitate; 

d) un membru licenţiat în psihologie şi 

cu experienţă în dizabilitate; 

e) un membru licenţiat în ştiinţe 

juridice şi cu experienţă în dizabilitate. 

 

(3) Componenţa nominală a Comisiei 

superioare se aprobă prin ordin al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale 

astfel încât în Comisia 

superioară să fie 4 medici, 

dintre care doi medici de 

specialitate expertiză 

medicală a capacităţii de 

muncă sau medicină fizică 

şi de reabilitare, respectiv 

doi medici de medicină 

generală, cu experienţă în 

dizabilitate. 



 
18 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

Preşedintele Comisiei superioare 

este numit, prin aceeaşi decizie, 

dintre membrii menţionaţi la 

alin.(2). 

 

pentru Protecția Persoanelor cu 

Dizabilităţi.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

13.   

Art.901, alineate noi 

 

__ 

 

11. La articolul 901, după alineatul 

(3) se introduc trei noi alineate, alin. 

(31) - (33), cu următorul cuprins: 

”(31) Preşedintele și vicepreședintele 

Comisiei superioare sunt numiți dintre 

membrii prevăzuți la alin. (2) lit.a) sau 

b), prin ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecția 

Persoanelor cu Dizabilităţi prevăzut la 

alin.(3). 

 

(32) Membrii Comisiei superioare sunt 

numiți pe o perioadă de 4 ani, cu 

posibilitatea de prelungire pentru 

perioade cu aceeaşi durată. 

 

(33) Calitatea de membru în Comisia 

superioară încetează anterior încheierii 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Pentru a asigura stabilitatea 

și a menține expertiza 

membrilor comisiei, este 

necesară reglementarea 

unei perioade pentru care 

aceștia sunt numiți.  

 

De asemenea, se 

reglementează modalitatea 

de încetare a calității de 

membru. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

perioadei prevăzute la alin.(32) în 

următoarele condiții: 

a) prin demisie; 

b) la propunerea motivată a 

președintelui Comisiei superioare, cu 

aprobarea președintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Protecția Persoanelor 

cu Dizabilităţi; 

 

c) în cazul săvârșirii unei infracțiuni 

ori ca urmare a interzicerii ocupării 

unei funcţii sau a exercitării unei 

profesii, ca măsură de siguranţă ori 

pedeapsă complementară, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti; 

 

d) în caz de deces.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

14.   

Art.901, alin.(4) 

 

(4) Activitatea de secretariat a 

Comisiei superioare se asigură de 

personal din structura Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi. 

 

  

12. La articolul 901, alineatul (4) se 

abrogă. 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

Pentru corelare cu 

amendamentele anterioare 

15.   

Art.901, alin.(5) 

 

(5) Preşedintele şi membrii Comisiei 

superioare au dreptul la o indemnizaţie 

de şedinţă, echivalentă cu până la 5% 

din indemnizaţia preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi. Cuantumul 

lunar brut al indemnizaţiilor de 

şedinţă, pentru fiecare membru al 

Comisiei superioare, nu poate depăşi 

35% din indemnizaţia preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi şi se acordă 

proporţional cu numărul de şedinţe la 

care a participat în luna respectivă. 

 

  

13. La articolul 901, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

“(5) Președintele, vicepreședintele și 

membrii Comisiei superioare au dreptul 

la o indemnizaţie de şedinţă, 

echivalentă cu 8% din indemnizaţia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Persoanelor cu 

Dizabilităţi.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

 

 

 

Pentru a atrage specialişti 

în domeniu, care să facă 

parte din Comisia 

superioară este necesară o 

remunerare adecvată. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

16.   

Art.901, alineate noi 

 

__ 

 

14. La articolul 901, după alineatul 

(5) se introduc trei noi alineate, alin. 

(51) - (53), cu următorul cuprins: 

”(51) Membrii secretariatului Comisiei 

superioare au dreptul la o indemnizaţie 

lunară echivalentă cu 2% din 

indemnizaţia preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Protecția Persoanelor 

cu Dizabilităţi, care se  suportă din 

bugetul acesteia. 

 

(52) Pentru îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute la art.902 alin.(1) lit.a2), 

membrii Secretariatului Comisiei 

superioare au dreptul la o indemnizație 

de ședință echivalentă cu 5% din 

indemnizația preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Protecția Persoanelor 

cu Dizabilităţi. 

 

(53) Cuantumul lunar brut al 

indemnizațiilor de ședință, pentru 

fiecare membru al Comisiei superioare 

și al Secretariatului acesteia, nu poate 

depăşi 70% din indemnizaţia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Protecția Persoanelor cu 

Dizabilităţi şi se acordă proporțional 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Pentru a atrage specialişti 

în domeniu, care să facă 

parte din Comisia 

superioară, este necesară o 

remunerare adecvată. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

cu numărul de ședințe la care a 

participat în luna respectivă.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

17.   

Art.901, alin.(6) 

 

(6) În situaţii justificate, în funcţie de 

volumul şi specificul activităţii, 

componenţa Comisiei superioare poate 

fi suplimentată cu maximum 3 

membri, de alte specialităţi decât cele 

menţionate la alin. (2), cu încadrarea în 

fondurile bugetare alocate cu această 

destinaţie. 

 

__ 

 

15. La articolul 901, alineatul (6) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”(6) În situații justificate de volumul și 

specificul activității, componența 

Comisiei superioare poate fi 

suplimentată cu maximum 5 membri, 

având una dintre specializările 

prevăzute la alin.(2), iar a 

Secretariatului Comisiei superioare 

poate fi suplimentată cu maximum 2 

membri, cu încadrarea în fondurile 

bugetare alocate cu această destinaţie.” 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Prevedere necesară, ţinând 

cont de faptul că pot exista 

perioade în care volumul și 

specificul activității impun 

suplimentarea numărului 

de membri. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

18.   

Art. 902, alin.(1), literă nouă 

 

Art. 902. - (1) Principalele atribuţii ale 

Comisiei superioare sunt: 

 

  

16. La articolului 902 alineatul (1), 

după litera a1) se introduce o nouă 

literă, lit.a2), cu următorul cuprins: 

”a2) soluţionează, prin admitere sau 

respingere,  contestaţiile formulate în 

condiţiile prevăzute la art.87 alin. (5), 

la certificatele de încadrare în grad şi 

tip de handicap eliberate de comisiile 

de evaluare, şi transmite soluţia 

comisiilor de  evaluare judeţene sau ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, 

pentru punerea ei în aplicare;” 

 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

Având în vedere 

necesitatea soluţionării cu 

celeritate a contestaţiilor 

formulate de către 

personale nemulţumite de 

decizia comisiilor de 

evaluare judeţene, precum 

şi de faptul că instanţele de 

contencios administrativ 

stabilesc termene foarte 

lungi în soluţionarea 

cauzelor. 

De multe ori, soluţiile 

instanţelor de contencios 

sunt contradictorii opiniilor 

medicilor specialişti, care 

şi aşa sunt puţini şi evită să 

mai facă parte din comisiile 

de evaluare. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

19.   

Art.902, alin.(2), litere noi 

 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la alin. (1), Comisia superioară emite 

decizii după cum urmează: 

 

 

 

 

 

__ 

 

17. La articolul 902 alineatul (2), 

după litera a) se introduc două noi 

litere, lit. a1) și a2), cu următorul 

cuprins: 

”a1) de admitere/respingere a 

contestaţiei formulate în condiţiile 

prevăzute la art.87 alin. (5); 

 

a2) de încadrare în grad de handicap în 

sensul menţinerii sau modificării 

gradului şi tipului de handicap atestat 

prin certificatul emis de către comisiile 

de evaluare; 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

Corelare cu modificările 

propuse. 

 

20.   

Art.902, alineat nou 

 

 

__ 

 

18. La articolul 902, după alineatul 

(4) se introduce un nou alineat, alin. 

(5), cu următorul cuprins:  

”(5) Comisia superioară are obligația 

de a îndeplini atribuțiile prevăzute la 

alin.(1) lit. a2) în termen de 60 de zile 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

lucrătoare de la data înregistrării 

contestației.” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

Corelare cu modificările 

propuse. 

 

21.   

Art. 96, alin.(2) 

 

(2) Programele de interes naţional 

prevăzute la alin. (1), complementare 

acţiunilor finanţate la nivel local, pot 

avea următoarele obiective generale: 

……………………………… 

e) transcrierea sau traducerea 

materialelor informative şi culturale în 

sistemele de acces la informaţie, 

specifice persoanelor încadrate în 

anumite categorii de handicap: alfabet 

Braille, înregistrări audio, scriere 

vizuală cu litere mărite, limbaj 

mimico-gestual, pictograme; 

 

5. La articolul 96, la alineatul (1), se 

modifică litera e) şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

„e) transcrierea sau traducerea 

materialelor informative şi culturale în 

sistemele de acces la informaţie, 

specifice persoanelor încadrate în 

anumite categorii de handicap: 

alfabet Braille şi/sau orice altă notaţie 

tactilo-grafică, înregistrări audio, 

scriere vizuală cu litere mărite, limbaj 

mimico-gestual, pictograme.” 

 

 

 

19. La articolul 96 alineatul (2), 

litera e) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:” 

 

 

 

 
”e) transcrierea sau traducerea 
materialelor informative şi culturale în 
sistemele de acces la informaţie: 
alfabet Braille și/sau orice altă notație 
tactilo-grafică, înregistrări audio, 
scriere vizuală cu litere mărite, limbaj 
mimico-gestual, pictograme;” 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

 

Corectarea unei erori de 

trimitere. 

 

 

 

 

 

 

Claritatea formulării. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

22.   

__ 

 

__ 

 

Art.II. – (1) Autoritatea Națională 

pentru Protecţia Persoanelor cu 

Dizabilităţi funcționează cu un număr 

de 73 de posturi, exclusiv demnitarii. 

(2) În termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul va modifica în mod 

corespunzător: 

a) Hotărârea nr. 23/2022 privind 

organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii şi Solidarităţii 

Sociale, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 19 din 6 

ianuarie 2022, cu modificările 

ulterioare; 

b) Hotărârea nr. 234/2022 privind 

atribuţiile, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilități, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 165 

din 18 februarie 2022, cu modificările 

ulterioare. 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

 

Prevederi necesare pentru 

organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii. 

 

 

 

Temei legal pentru 

actualizarea celor două 

hotărâri ale Guvernului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

23.   

__ 

 

__ 

 

Art.III. – Prezenta lege intră în 

vigoare la 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

Autori: membrii Comisiei pentru 

muncă și protecție socială din 

grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 

UDMR, USR şi Minorităţilor 

naţionale și membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie 

 

 

Termen necesar pentru 

punerea în aplicare a legii.  

 
 


