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referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap (bl27/7.04.2021)

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea f completarea Legii nr.448/2006 

privind protectia f promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (6127/7.04.2021).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si fimctionare, in §edinta din data de 28.04.2021, 

desfasurata online, conform prevederilor HotarMi Plenului nr.25/04.03.2021, partile reprezentate 

in Plenul Consiliului Economic si Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

normativ;

b) reprezentantii partii sindicale:

> 8 reprezentafi ai partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;
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> 2 reprezentati ai partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ, cu urmatoarele observafii:

• formularea propusa de ini|iatori, de modificare a articolului 87 (!') din Legea 448/2006 

privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, nu aduce elemente noi de obligativitate pentru 

comisia de evaluare, in raport cu textul in vigoare;

• ordinal ministrului muncii §i justitiei sociale §i al ministrului sanata^ii nr.741/577/2019, 

rtu face referire, a§a cum este mentionat in mod eronat in expunerea de motive a 

proiectului legislativ, la atribilirea unui grad permanent de handicap atunci cand 

afecfiunea medicala a generat amputarea membrelor (in orice situafie de amputare), ci 

reglementeaza atribuirea permanenta a gradului numai in cazul anumitor amputafii, 

specificate precis in Capitolul 7, punctul III.

> 5 reprezentati ai parfii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu urrnatoarea motivare:

• formularea propusa de inifiatori, de modificare a articolului 87 (1^) din Legea 448/2006 

privind proteclia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, nu aduce elemente noi de obligativitate pentru 

comisia de evaluare, in raport cu textul in vigoare. Astfel, obligativitatea comisiei de 

evaluare de a decide incadrarea in grad de handicap, cu caracter permanent, exista §i in 

prezent, nu este o opfiune a comisiei §i se realizeaza pe baza criteriilor de evaluare 

aprobate in comun de Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale §i Ministerul Sanatatii, ca 

atare propunerea legislativa nu aduce elemente noi de obligativitate in acest sens;

• in prezent, documentul normativ care stabile§te criteriile de incadrare §i tip de handicap 

este Ordinul comun al ministrului muncii, familiei §i egalitalii de §anse §i al ministrului 

sahata|ii publice nr. 762/1992/2007, modificat prin Ordinul ministrului muncii §i justifiei 

sociale §i al ministrului sanatatii nr.741/577/2019. Ordinul din 2019 nu face referire, a§a 

cum este mentionat in mod eronat in expunerea de motive a proiectului legislativ, la 

atribuirea unui grad permanent de handicap atunci cand afec|iunea medicala a generat 

amputarea membrelor (in orice situafie de amputare), ci reglementeaza atribuirea 

permanenta a gradului numai in cazul anumitor amputafii, specificate precis in Capitolul 

7, punctul III. Este §i motivul pentru care, din pacate, numeroase persoane cu dizabilitafi 

considers ca sunt nedreptafite atunci cand li se atribuie un grad accentuat sau mediu de 

handicap, in locul celui grav, atunci cand se prezinta la comisie ca urmare a amputarii 

unui membru. Ele nu primesc suficient de clar informafia ca metodologia de evaluare a 

severitafii handicapului fine cont de trei elemente distincte:

(a) Deficienfa organica



(b) Limitarea functionala pe care aceasta deficienta o genereaza

(c) Limitarile de activitati cotidiene, sau restrictiile de participate pe care deficienta, in 

interactiune cu factorii de mediu §i cu con textul de viata al persoanei, le genereaza. 

Deficienta organica nu constitute niciodata, singura, un factor de evaluate a gradului de 

handicap, ci doar cei trei factori menlionati anterior, laolalta. Este motivul pentru care 

unele dintre persoanele cu amputatii sunt chemate periodic la comisia de evaluate, 

pentru a putea fi analizat modul in care persoana a compensat sau nu limitarile 

functionale generate de deficienta, ori realizeaza adaptativ activitatile zilnice. In cazul 

precis al amputatiilor mentionate in Ordinul 741/2019, gradul de handicap grav se 

atribuie permanent persoanelor;

• informarea persoanelor cu privire la continutul criteriilor de evaluate §i la modul in care 

este apreciata severitatea handicapului este, intr-adevar, insuficient realizata in randul 

persoanelor cu dizabilitati, a familiilor sau apartinatorilor lor. Mai mult, criteriile de 

evaluate folosite in prezent in Romania nu sunt inca modemizate conform 

recomandarilor intemationale, mai precis a abordarii bio-psiho-sociale generate de 

Clasificarea Intemationala a Functionarii, Dizabilitatii §i Sanatatii, elaborate de 

Organizatia Mondiala a Sanatatii in anul 2001. Este motivul pentru care, in prezent, 

aceste criterii de evaluate sunt in proces de reformate. Acesta este un domeniu de 

reforma de mare anvergura, intitulat ’’Modemizarea sistemului de evaluate a dizabilitatii 

din Romania”, care a inceput in decembrie 2019 si se va finaliza in decembrie 2022. 

Coordonatorul procesului este Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale, iar partener este 

Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, cu 

asistenta tehnica a Bancii Mondiale. Prin urmare, atat timp cat continutul criteriilor de 

evaluate a handicapului, dar si metodologia de evaluate, sunt in prezent in plin proces de 

reformate si modemizare, apreciem ca ar trebui urmarite etapele acestui demers national, 

inainte de elaborarea imor propuneri legislative pe acest subiect. Modemizarea 

sistemului de evaluate a dizabilitatii este o prioritate asumata de statul roman odata cu 

ratificarea Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati.

c) reprezentantii asociatiilor §i fiindatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentm 

avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• formularea propusa de initiatori, de modificare a articolului 87 (1*) din Legea 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, nu aduce elemente noi de obligativitate pentm 

comisia de evaluate, in raport cu textul in vigoare. Astfel, obligativitatea comisiei de 

evaluate de a decide incadrarea in grad de handicap, cu caracter permanent, exista §i in 

prezent, nu este o optiune a comisiei §i se realizeaza pe baza criteriilor de evaluate



aprobate in comun de Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale Ministerul Sanatatii, ca 

atare propunerea legislativa nu aduce elemente noi de obligativitate in acest sens;

• in prezent, documentul normativ care stabileste criteriile de incadrare si tip de handicap 

este Ordinal comun al ministrului muncii, familiei §i egalitatii de §anse si al ministrului 

sanatatii publice nr. 762/1992/2007, modificat prin Ordinal ministrului muncii si justitiei 

sociale si al ministrului sanatatii nr.741/577/2019. Ordinal din 2019 nu face referire, a§a 

cum este mentionat in mod eronat in expunerea de motive a proiectului legislativ, la 

atribuirea unui grad permanent de handicap atunci cand afectiunea medicala a generat 

amputarea membrelor (in orice situatie de amputare), ci reglementeaza atribuirea 

permanenta a gradului numai in cazul anumitor amputatii, specificate precis in Capitolul 

7, punctul III. Este si motivul pentru care, din pacate, numeroase persoane cu dizabilitati 

considers ca sunt nedreptatite atunci cand li se atribuie un grad accentuat sau mediu de 

handicap, in locul celui grav, atunci cand se prezinta la comisie ca urmare a amputarii 

unui membru. Ele nu primesc suficient de clar informatia ca metodologia de evaluare a 

severitatii handicapului tine cont de trei elemente distincte:

(d) Deficienta organica

(e) Limitarea functionala pe care aceasta deficienta o genereaza

(f) Limitarile de activitati cotidiene, sau restrictiile de participare pe care deficienta, in 

interactiune cu factorii de mediu §i cu con textul de viata al persoanei, le genereaza. 

Deficienta organica nu constituie niciodata, singura, un factor de evaluare a gradului de 

handicap, ci doar cei trei factor! mentionati anterior, laolalta. Este motivul pentru care 

unele dintre persoanele cu amputatii srmt chemate periodic la comisia de evaluare, 

pentru a putea fi analizat modul in care persoana a compensat sau nu limitarile 

fimctionale generate de deficienta, ori realizeaza adaptativ activitatile zilnice. In cazul 

precis al amputatiilor mentionate in Ordinal 741/2019, gradul de handicap grav se 

atribuie permanent persoanelor;

• informarea persoanelor cu privire la continutul criteriilor de evaluare si la modul in care 

este apreciata severitatea handicapului este, intr-adevar, insuficient realizata in randul 

persoanelor cu dizahilitati, a familiilor sau apartinatorilor lor. Mai mult, criteriile de 

evaluare folosite in prezent in Romania nu sunt inca modemizate conform 

recomandarilor Internationale, mai precis a abordarii bio-psiho-sociale generate de 

Clasificarea Internationals a FunctionSrii, DizabilitStii si SSnStStii, elaborate de 

Organizatia MondialS a SSnStStii in anul 2001. Este motivul pentru care, in prezent, 

aceste criterii de evaluare sunt in proces de reformare. Acesta este un domeniu de 

reforms de mare anvergurS, intitulat "Modemizarea sistemului de evaluare a dizabilitStii 

din Romania”, care a inceput in decembrie 2019 §i se va finaliza in decembrie 2022. 

Coordonatorul procesului este Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, iar partener este



Autoritatea Nationals pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, cu 

asistenta tehnica a Bancii Mondiale. Prin urmare, atat timp cat continutul criteriilor de 

evaluare a handicapului, dar si metodologia de evaluare, sunt in prezent in plin proces de 

reformare si modemizare, apreciem ca ar trebui urmarite etapele acestui demers national, 

inainte de elaborarea unor propuneri legislative pe acest subiect. Modemizarea 

sistemului de evaluare a dizabilitatii este o prioritate asumata de statul roman odata cu 

ratificarea Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati.

Presedinte,
Bogdan SIMIOI^ S
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