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Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor Cu handicap 

Articolul 27 din Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor Cu Dizabilităţi (ratificată de 
România în anul 2010) stabileşte obligaţii specifice statelor semnatare în sensul asigurării 
accesului persoanelor Cu dizabilităţi pe piaţa muncii: de la interzicerea discriminărilorpe criteriul 
de dizabilitate, Ia asigurarea adaptării locurilor de muncă, la angajarea persoanelor Cu 
dizabilităţi în sectorul public, la formarea profesională a acestora şi, nu în ultimul rând, la măsuri 
active de sprijin/programe de acţiune pozitive care să faciliteze accesul şi menţinerea în 
activitate. 

~ 
Strategia Naţională privind Dreptu rile Persoanelor cu Dizabilităţi 2021-2027 (aflată în 
consultare publică, urmând a fi supusă aprobării) î i propune creşterea accesului la ocupare 
pentru persoanele cu dizabilităţi prin dezvoltarea de oportunităţi de angajare şi de progres în 
carieră, argumentând, printre altele, în favoarea utilizării bugetului colectat din plata 
penalităţilor, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de angajare a cel puţin 4% persoane cu 
dizabilităţi, pentru proiecte/programe prin care să stimulăm creşterea ocupării persoanelor cu 
dizabilităţi. , 

Persoanele cu dizabilităţi din România au o rată de ocupare mult mai scăzută decât persoanele 
fără dizabilităţi, şi mult sub media celorlalte ţări ale Uniunii Europene. Cea mai mare parte a 
persoanelor cu dizabilităţi neocupate de 20-64 de ani este inactivă economic, ceea ce face ca 
aceste persoane să fie grupul cel mai dificil de integrat pe piaţa muncii. 88% dintre persoanele 
cu limitări severe şi 66% dintre cele cu unele limitări erau inactive economic în 2018, faţă de 
numai 26% în cazul persoanelor fără limitări (conform datelor prezentate în Strategia Naţională 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi). 
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Acest lucru ne arată că este nevoie de politici de susţinere pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi, politici care nu pot fi înfăptuite fără susţinere financiară. O sursă nevalorificată pentru 
acest scop provine chiar din sumele plătite de către angajatorii cu mai mult de 50 de angajaţi 
care nu au reuşit să angajeze 4% persoane cu dizabilităţi, conform prevederilor din legea nr. 
448/2006. Angajatorii, în prezent, virează sumele rezultate în urma acestei penalizări la bugetul 
de stat şi nu, cum ar fi normal, într-un fond specific sau evidenţiate separat în bugetul 
asigurărilor de şomaj, pentru a fi utilizate pentru implementarea unor programe specifice pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Altfel spus, sumele plătite de angajatorii care nu au angajaţi cu 
dizabilităţi potrivit legii nu sunt direcţionate către persoanele cu dizabilităţi. Există deja un 



Y=̀

exemplu in acest sens, anume Fondul pentru garantarea creanţelor salariale, care poate fi utsl 
ca argument pentru evidenţierea separată a sumelor colectate ca urmare a acestor obligaţii 
stabilite de legea 448/2006 plătite de angajatorii care nu incadrează 4% persoane cu 
dizabilităţi. 
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Raţiunea legiuitorului care a stat la baza stabsliris acestor obligaţii la bugetul de stat prin legea 
448/2006 ca urmare a neindeplsnirii unor obligaţii referitoare la accesul persoanelor cu 
dizabslităţi la piaţa muncii a fost ca aceste sume colectate să fie utilizate în folosul persoanelor 
cu dizabilităţi, nicidecum de stabslire a unor taxe suplimentare şi de incasare a unor venituri 
suplimentare la bugetul de stat. 

Aşadar, propunerea legislatsvă are in vedere direcţsonarea sumelor plătite de către angajatorii 
care nu au angajat cel puţin 4% persoane cu dizabilităţi din totalul angajaţilor către un fond 
specific, gestionat prin bugetul asigurărilor de şomaj, realizat prin evidenţierea separată a 
sumelor astfel ?ncasate, pentru a fi utilizate doar pentru politici/programe de angajare a 
persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, se pot propune programe de integrare profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi dar şi proiecte de stimulare a mediului de afaceri in vederea angajărsi 
acestora. Fondul va fi gestionat de către Ministerul Munch i şi Protecţiei Sociale prin Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Proiectul propus nu presupune cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat şi nu presupune 
stabilirea de noi obligaţii pentru contribuabili. 

Având in vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului României spre dezbatere şi 
adoptare prezenta propunere legislatsvă. 
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