
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucure§ti, cod postal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
^ ROMANIA^

Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociatiei Internationale a Consiliilor Economice si Sociale si Institutiilor Similare (AlCEStS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice ^i Sociale §i Institutiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic §i Social este organ consultativ al Parlamentului §i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de mfiintare, organizare §i ftinctionare.” (Art. 141 din Constitufia Romdniei revizuitd)

t
COMSILIUL ECOMOiiC Si SOCIAL 
INTRA.RE Mr

AVIZ

referitor la propunerea legislativa privind modificarea §i completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecfia §i promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap (blOO/23.03.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind modificarea §i completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecfia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(blOO/23.03.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 7.04.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• in prezenta propunere legislativa nu se specified masuri concrete de sprijin §i de integrate 

pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati. Pe langa motivele expuse de initiatori, trebuie 

mentionate cauzele care conduc la lipsa accesului la ocupare pentru persoanele cu 

dizabilitati: abandonul §colar, lipsa accesului la sanatate, lipsa dispozitivelor medicale §i a 

echipamentelor specifice necesare, problemele legate de ingrijire etc.;
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• initiativa legislativa vizeaza doua grupuri distincte: persoanele cu dizabilitati angajatorii, 

care sunt penalizati pentru ca nu au angajat persoane cu dizabilitati - 9851 de firme care au 

peste 50 de angajati, conform bilantului depus in anul 2019, la care se adauga sectorul 

public, §i de la care s-au colectat in 2019 aproximativ 500 milioane de euro. Se impune 

astfel ca aceste doua parti sa fie implicate intr-o pondere mai mare la stabilirea masurilor 

active de sprijin §i de integrare pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati;

• propunerea referitoare la crearea unui fond pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati este 

mai veche, numai ca ea se confrunta cu problema colectarii fondurilor si directionarii 

acestora catre sectoarele din care au fost colectate, din cauza principiilor bugetare: 

principiul universalitatii, care presupune ca toate veniturile §i cheltuielile sa fie incluse in 

buget, in sume totale brute, precum §i cel al neafectarii veniturilor bugetare, fapt care 

presupune ca veniturile incasate la buget se depersonalizeaza, astfel incat veniturile in 

totalitatea lor se utilizeaza pentru acoperirea tuturor cheltuielilor;

• se impune clarificarea expresiei de la pet. 1 alin. (3) lit. b) - ”sa achizitioneze, pe baza de 

parteneriat, produse §i servicii (...)”, cu precizarea tipului de contract incheiat intre 

operatorii economici §i fumizorii acestor produse §i servicii si cu alinierea la prevederile 

legii achizitiilor publice (98/2016), pentru autoritatile contractante din sistemul public §i 

asimilate, care intra sub incidenta prezentului proiect de lege.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMION
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