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PAR.LAMENTIJL ROMANIEI 

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 

LEGE 

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

Parlamentul României adoptă prezenta Lege 

Art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecfiia şi promovarea drepturilor persoanelor Cu 
handicap, cu modificările ęi completările ulterioare, se modifică şi se completează după ., cum urmează: 

1. Alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap î n condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una 
dintre următoarele obligaţii: 

a) să plătească lunar către bugetul asigurărilor de şomaj 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; 

b) să plătească lunar către bugetul asigurărilor de şomaj 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. 

2. După alin. (3) se introduc 4 not alineate, alin. (3') - (34), după cum urmează: 



(31) Sumele încasate Ia bugetul asigurărilor de şomaj, conform alin. (3), se vor 
evidenţia separat în bugetul asigurărilor de şomaj şi vor fi utilizate pentru 
implementarea unor măsuri active de sprijin şi de integrare pe piaţa munch i a 

-- persoanelor cu handicap. 

(32) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, gestionează sumele încasate prevăzute la alin. (3'). 

(33) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă colaborează cu Autoritatea 
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii pentru o 
alocare cat mai eficientă a sumelor încasate prevăzute la alin. (31). 

(34) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre 
aprobare Guvernului, prin hotărâre de guvern, normele metodologice de aplicare ale 
legii. 

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
... ... ... . ... ... Cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituţia României. 

PREŞEDINTELE CAM EREI DEPUTAŢILOR 

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din   cu 
respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituţia României. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 


