
Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru inva^amant

Nr. XXVIII/ 50/22.03.2022

AVIZ

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si a altor acte

normative

Comisia pentru mva^amant, prin adresa nr. L106/2022, a fost sesizata, in vederea 
intocmirii avizului, cu Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 
nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
precum si a altor acte normative, inijiatori: Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Bica Danu^:
- senator PNL; Bica lulian-Mihail - senator PNL; Bordei Cristian - senator USR; Cernic 
Sebastian - senator USR; Darau Ambrozie-Irineu - senator USR; Dinica Silvia-Monica - senator 
USR; Dragu Anca Dana - senator USR; Fenechiu Catalin-Daniel - senator PNL; Ghica Cristian - 
senator USR; Mihail Radu-Mihai - senator USR; Mindru|:a Gheorghi^a - senator USR; Mircescu 
lon-Narcis - senator USR; Muntean Lucica Dina - senator PNL; Mure§an Claudiu-Marinel - 
senator USR; Negoi Eugen-Remus - senator USR; Oprinoiu Aurel - senator USR; Palarie §tefan - 
senator USR; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; Popescu Ion-Drago§ - senator USR; Poteca 
Vasilica - senator PNL; Potera§ Cosmin-Marian • senator USR; Scantei Laura-Iuliana - senator 
PNL; Spataru Elena-Simona - senator USR; Jap\i Nazare Eugen - senator PNL; Via§u Cosmin- 
Cristian - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin - senator USR; Zob Alexandru-Robert - senator 
USR; Apostol Alin-Gabriel - deputat USR_PLUS; BaltareJ;u Viorel - deputat USR_PLUS; Barna 
Ilie-Dan - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruf - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda
- deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; Cristian Brian - deputat 
USR_PLUS; Falcoi Nicu - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat USR_PLUS; Ichim 
Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lazar lon-Marian - deputat USR_PLUS; Lazar Teodor - 
deputat USR_PLUS; Lorincz §tefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Razvan - deputat 
USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat USR_PLUS; Murariu Dana - deputat USR_PLUS; 
Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; 
Poli^eanu Mihai-Laurenfiu - deputat USR.PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; 
Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR_PLUS; Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR_PLUS; 
Stoica Diana - deputat USR_PLUS; Tenija Drago^-Catalin - deputat USR_PLUS; Joiu Oana-Silvia
- deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS; Ungureanu 
Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS.



In §edin^a din 22 martie 2022, Comisia pentru invajamant, a analizat propunerea 
legislative §i a hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte aviz favorabil, cu amendamente 
admise ce se regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul aviz.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Amorozie-lrineu DARAUSenator Monica-Cristina ANISIE

Domnului Senator ROTARU Ion
Pre^edintele Comisiei pentru munca, familie $i protec(ie social

Doamnei Senator DRAGU Anca
Pre^edintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte ^i minoritafi
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ANEXA la avizul cu Nr. XXVIII/ 50/22.03.2022

AMENDAMENTE ADMISE

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea
Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si a altor acte normative

L106/2022

Nr. Text propunere legislativa
(integrall

Amendamente propuse Motivare/Autor
amendamentcrt.

Art. I. Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Lege privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati”

1.

2. 2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art.l. - Prezenta lege reglementeaza drepturile si 
obligatiile persoanelor cu dizabilitati acordate in 
scopul integrarii, reintegrarii si incluziunii sociale a 
acestora, precum si obligatiile autoritatilor publice, 
persoanelor fizice si juridice pentru a asigura 
respectarea acestor drepturi.”

3. Alineatul (1] al articolului 2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
('ll Persoanele cu dizabilitati includ acele persoane

Amendament 
conform avizului CES. 
Definitia este adusa



care au deficien(e fizice, mentale, intelectuale 
sau senzoriale de durata, deflcient;e care, in 
interacfiune cu diverse bariere, pot ingradi 
participarea deplina efectiva a persoanelor in 
societate, in condi^ii de egalitate cu ceila4i.

in lege din Conventia 
internationala 
privire la Drepturile 
Persoanelor 
Dizabilitati.

cu

cu

Autori amendament: 
membhi Comisiei 
pentru invatamant;

3. Partea introductiva a articolului 3 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
„Art.3.- Protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati au la baza urmatoarele 
principii:"

4. 3. La articolul 3, partea introductiva se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:
„Art.3.- Protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati au la baza urmatoarele 
principii:"

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislativa.
Autori amendament: 
membrii
pentru mvdtdmdnt;

aviz

privind

Comisiei

5. Articolul 4 din Legea 448/2006 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
Autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale, 
reprezentantii societatii civile, precum si persoanele 
fizice si juridice responsabile de aplicarea prezentei 
legi au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa 
garanteze drepturile persoanei cu dizabilitati, 
stabilite in concordanta cu prevederile Conventiei 
internationale privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilitati, adoptata de Organizatia Natiunilor 
Unite la Adunarea Generala din 13 decembrie 
2006, ratificata de Romania prin Legea 
221/2010, cu prevederile Cartel sociale europene 
revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, 
ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu

Articolul 4 nu a fost 
initial modificat in 
in^iativa legislativa. 
Amendament 
conform avizului CES

mSI urma
consultarilor 
societatea civila.

cu

Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru mvatdmdnt;



celelalte acte interne si internationale in materie la 
care Romania este parte.

6. 4. La articolul 3, dupa litera m) se introduce o noua 
litera, lit m^), cu urmatorul cuprins:

4. La articolul 3, dupa litera m) se introduce o noua 
litera, lit mi}, cu urmatorul cuprins:

Amendamentul este 
efectuat in urma 
consultarilor 
reprezentanti 
institutiilor/organiza 
tiilor de profil

cu
„mi} finantarea centrata pe nevoile beneficiarului in 
asigurarea serviciilor si prestatiilor sociale, indiferent 
de locul unde se afla acesta;"

„mi} finantarea centrata pe nevoile beneficiarului in 
asigurarea serviciilor si prestatiilor sociale, pe
intreg teritoriul tarii.

ai

Autori amendament: 
m embrii Comisiei
pentru fnvatamdnt;

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art 5.- In in^elesul prezentei legi, termenii §i 
expresiile folosite au urmatoarele semnificajii:

7. Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislativa.

aviz
„Art.5.- In sensul prezentei legi, termenii §i 
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificajii:

privind

6. asistent personal al persoanei cu dizabilitate grava - 
persoana care supravegheaza, acorda asistenj;a §i 
ingrijire copilului sau adultului cu dizabilitate grava, pe

6. asistent personal al persoanei cu dizabilitate 
grava
asistenfa $i ingrijire copilului sau adultului cu

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii

persoana care supravegheaza, acorda



baza planului de abilitare-reabilitare, respectiv a 
planului individual de servicii al persoanei cu 
dizabilitati;

dizabilitate grava, pe baza planului de abilitare- 
reabilitare, in cazul copilului cu dizabilitate grava, 
respectiv a planului individual de servicii al 
persoanei adulte cu dizabilitati;

24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislativa.

7. asistent personal profesionist - persoana fizica 
atestata care asigura la domiciliul adultului cu 
dizabilitate grava sau accentuata ori la domiciliul sau, 
ingrijirea protec^ia adultului cu dizabilitate grava sau 
accentuata, aflat in condi^iile prevazute de lege;
9. atelier protejat 
persoanelor cu dizabilitati, unde acestea desfa^oara 
activita^i de formare, dezvoltare §i perfecfionare a 
abilita5;ilor; poate func^iona in loca^ii din comunitate, in 
centre de zi, in centre pentru via^a independent^ 
pentru persoane adulte cu dizabilita^i, centre de 
abilitare §i reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilitaji, centre de ingrijire §i asistenl:a pentru 
persoane adulte cu dizabilita]:i §i in unitaj:! de 
inva^amant speciale;
10. autorita^ile administrafiei publice locale - consiliile 
locale, primarii, consiliile judefene si presedintii 
consiliilor judetene;
11. bugetul personal complementar - stabile§te limitele 
cheltuielilor personale din cursul unei luni, in func^ie 
de gradul de dizabilitate, pentru plata taxei de 
abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu 
impulsuri incluse §i a taxei pentru abonamentul la 
curentul electric;
12. buget de subzistenta - prestatie sociala acordata 
persoanei cu dizabilitati care nu realizeaza venituri, 
care nu poate beneficia de pensie pentru limita de 
varsta si de nici de pensie de invaliditate, si care este 
lipsita de capacitate de munca;

7. asistent personal profesionist - persoana fizica 
atestata care asigura la domiciliul sau resedinta 
adultului cu dizabilitate grava sau accentuata ori, 
prin exceptie, la domiciliul sau, ingrijirea si 
protectia adultului cu dizabilitate grava sau 
accentuata, aflat m conditiile prevazute de lege.
9. atelier protejat 
persoanelor cu dizabilitati, unde acestea desfasoara 
activitati de formare, dezvoltare si perfectionare a 
abilitatilor profesionale si de munca;

Amendamente 
formulate tinand cont 
de avizul Consiliului 
Legislativ,
prevederile Legii 
24/2000 privind
normele de tehnica 
legislativa, avizul CES 
si consultarile cu 
societatea civila.

spafiul adaptat nevoilor
spatiul adaptat nevoilor

9^. autoritajile administrafiei publice locale - 
consiliile locale, primarii, consiliile judejene;
10. bugetul personal complementar - stabileste 
limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, 
in functie de gradul de dizabilitate, inclusiv pentru 
plata abonamentului radio/TV, internet, a 
abonamentului telefonic si a taxei pentru 
abonamentul la curentul electric;
10^. buget de subzistenta - prestatie sociala acordata 
persoanei cu dizabilitati lipsite de capacitate de 
munca, care nu a prestat niciodata munca in baza 
unui contract individual de munca, nu a obtinut 
venituri asimilate salariilor, in baza unui alt tip 
de contract asimilat contractului individual de 
munca, si nu poate realiza venituri asimilate 
salariilor, in baza unui alt tip de contract asimilat

Renumerotare

Renumerotare



contractului individual de munca;
II. cai si mijloace de acces - elementele prin care se 
asigura accesul in cladirile publice si care asigura 
posibilitatea deplasarii persoanelor cu dizabilitati in 
interiorul cladirii;
III. centra cu cazare - serviciul social public sau 
privat, deservit de personal specializat, care 
asigura gazduire pe timp de noapte si care 
cuprinde un ansamblu de activita^i de pregatire 
pentru viata independenta, abilitare §i reabilitare, 
mgrijire si asistenta, realizate pentru a raspunde 
nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte 
cu dizabilitafi;
Punctul 14 se elimina;

13. cai si mijloace de acces - elementele prin care se 
asigura accesul in cladirile publice si care asigura 
posibilitatea deplasarii persoanelor cu dizabilitati in 
interiorul cladirii;

Renumerotare

Am eliminat numarul 
maxim de beneficiari 
dintr-un centra cu 
cazare.
Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

14. centrul de abilitare $i reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitali > serviciul social 
public sau privat care cuprinde un ansamblu de 
activitali, cu preponderen^a de abilitare ^i 
reabilitare, realizate pentru a raspunde nevoilor 
individuale specifice ale persoanelor adulte cu 
dizabilital:i, in vederea dezvoltarii potenfialului 
personal, cu maximum 30 de beneficiari;
15. centrul de mgrijire §i asisten^a pentru persoane 
adulte cu dizabilita^;! - serviciul social public sau privat 
care cuprinde un ansamblu de activita^i realizate 
pentru a raspunde nevoilor individuale specifice ale 
persoanelor adulte cu dizabilita^i, in vederea 
men^inerii/dezvoltarii potenfialului personal, cu 
maximum 30 de beneficiari;
16. centra de zi - serviciul social public sau privat
destinat persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, 
deservit de personal specializat si construit m jurul 
nevoiior acestora, m functie de varsta si tipul 
dizabilitatii. Centrele de zi sunt destinate furnizarii de 
terapii specifice, de recuperare sau ocupationale, 
precum si activitatilor de socializare si pregatire 
pentru o viata independent^;______________________

Punctul 15 se elimina;

11^. centra de zi - serviciul social public sau privat 
destinat persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, 
deservit de personal specializat si construit in jurul 
nevoilor beneficiarilor, in functie de varsta. 
Centrele de zi sunt destinate furnizarii de terapii 
specifice, de recuperare sau ocupationale, precum si 
activitatilor de socializare si pregatire pentru o viata 
independents; Autori amendament: 

m em brii Com isiei



17. centrul pentru via^a independenta pentru 
persoane adulte cu dizabilita^i - serviciul social 
public sau privat care cuprinde un ansamblu de 
activita^i, cu preponderen^a de dezvoltare a 
deprinderilor de via^a independenta, realizate 
pentru a raspunde nevoilor individuate specifice 
ale persoanelor adulte cu dizabilita^i, in vederea 
dezvoltarii poten^ialului personal si integrarii in 
comunitate.
18. centrul respiro - serviciul social, public sau privat, 
destinat gazduirii temporare, in regim de urgenta, a 
persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, in situatiile 
in care asistentul personal, asistentul personal 
profesionist sau persoanele care le ingrijesc sau asista 
nu isi pot mdeplini obligatiile contractuale/legale;
19. cerinte educative speciale 
educationale 
obiectivelor
particularitatilor individuate si celor caracteristice unei 
anumite deficiente sau tulburari sau dificultati de 
invatare, precum si o asistenta complexa de tip 
medical, social etc.;
20. cladiri de utilitate publica - cladirile apar^inand 
institujiilor publice §i private care ofera populafiei 
diferite tipuri de servicii;
21. comisie de evaluare a persoanelor cu dizabilitati - 
organul de specialitate fara personalitate juridica in 
subordinea consiliilor judefene, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucure§ti, ale carei 
atribu^ii principale suntstabilite prin prezenta lege;

Punctul 17 se elimina. pentru invatamant;

11^. centrul respiro - serviciul social, public sau 
privat, deservit de personal specializat, destinat 
gazduirii temporare, in regim de urgenta, a 
persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, in 
situatiile in care asistentul personal, asistentul 
personal profesionist sau persoanele care le ingrijesc 
sau asista nu isi pot indeplini obligatiile 
contractuale/legale
12. cerinte educative speciale 

suplimentare,
obiectivelor generate ale educatiei adaptate 
particularitatilor individuate si celor caracteristice 
unei anumite deficiente sau tulburari sau dificultati 
de invatare, precum si o asistenta complexa de tip 
medical, social etc.;
13. cladiri de utilitate publica - cladirile apar5:inand 
institu^iilor publice §i private care ofera popula|:iei 
diferite tipuri de servicii;
14. comisie de evaluare a persoanelor cu dizabilitati 
- organul de specialitate fara personalitate juridica m 
subordinea consiliilor jude^ene, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucure^ti, ale carei atribu^ii principale sunt stabilite 
prin prezenta lege;

Amendamentul este 
efectuat conform 
Consiliului Legislativ

Amendamentul este 
efectuat conform 
Consiliului Legislativ

necesitatile
necesitatile educationale complementare

suplimentare, complementare 
generate ale educatiei adaptate

15. Contractarea - procedura de finantare sau co- 
finantare sau/si achizitie publica utilizata de catre 
autoritatile publice locale pentru achizitionarea de

22. contractare 
cofinantare de catre autoritafile administratiei

procedura de finan^are sau
Autor amendament:



publice locale a serviciilor sociale publice realizate de 
furnizorii privafi de servicii sociale, acredita^i in 
condi^iile legii;

servicii sociale de la furnizori privati de servicii 
sociale, acreditati sau/si licentiati in conditiile 
legii;

Adrian Hatos 
senator PNL

16. dizabilitatea - termenul generic pentru afectari, 
limitari ale activita^ii §i restricjii in participare, 
definite conform Clasificarii interna^ionale a 
funcfionarii, dizabilitafii §i sanatafii, adoptata §i 
aprobata de Organizafia Mondiala a Sanatafii si care 
releva contextul interac^iunii dintre individul 
care are o problema de sanatate ^i factorii 
contextual! in care se regase^te, respectiv factorii 
de mediu $i personal!;
16^. echipa mobila - serviciul social, cu personal 
specializat, prin care se acorda interven^ii 
specializate in baza evaluarii §i identificarii nevoii 
individuale specifice, pentru persoane cu dizabilitafi, 
in vederea dezvoltarii potenfialului personal §i 
prevenirii institu^ionalizarii.

23. dizabilitate - termenul generic pentru afectari sau 
deflcien^e, limitari de activitate §i restricfii de 
participare, definite conform Clasificarii internafionale 
a funcfionarii, dizabilitafii ^i sanatafii, adoptata §i 
aprobata de Organizafia Mondiala a Sanatafii, §i care 
releva aspectul negativ al interac^iunii individ- 
context;

24. echipa mobila - serviciul social prin care se acorda 
intervenfii specializate la domiciliu, pe perioada 
determinate §i in baza evaluarii §i identificarii nevoii 
individuale specifice, pentru persoane cu dizabilitafi 
care nu au acces facil la centre de zi §i/sau nu se afla in 
proximitatea unui centru de zi, in vederea dezvoltarii 
potenfialului personal §i prevenirii institu^ionalizarii.
25. echipament de mobilitate - parte a tehnologiei 
asistive, care consta in orice tip de dispozitiv, manual 
sau electric, care faciliteaza deplasarea

162. echipament de mobilitate - parte a tehnologiei 
asistive, care consta in orice tip de dispozitiv, manual 
sau electric, care faciliteaza deplasarea

26. egalizarea §anselor - procesul prin care diferitele 
structuri sociale §i de mediu, infrastructura, serviciile, 
activitafile informative sau documentare devin 
disponibile §i persoanelor cu dizabilitate;
27. incluziune sociala - setul de masuri §i acfiuni 
multidimensionale din domeniile protec^iei sociale, 
ocuparii forfei de munca, locuirii, educafiei, sanatafii, 
informarii §i comunicarii, mobilita^ii, securitafii, 
justifiei ?i culturii, destinate combaterii excluziunii

17. egalizarea ^anselor - procesul prin care diferitele 
structuri sociale §i de mediu, infrastructura, 
serviciile, activita^ile informative sau documentare 
devin disponibile §i persoanelor cu dizabilitate;
18. incluziunea sociala - ansamblul de masuri §i 
acfiuni multidimensionale din domeniile protec^iei 
sociale, ocuparii forfei de munca, locuirii, educafiei, 
sanatafii, informarii-comunicarii, mobilitafii, 
securitafij, justifiei ?i culturii, destinate combaterii



sociale; excluziunii sociale asigurarii participarii active 
a persoanelor la toate aspectele economice, 
sociale, culturale $i politice ale societa(ii;
19. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara 
reprezentand same de bani acordate persoanelor cu 
dizabilitate de natura sa faciliteze egalizarea de 
sanse, asigurarea unei vieji autonome §i favorizarea 
incluziunii lor sociale;

Se pastreaza forma 
din L448

28. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara 
reprezentand sume de bani acordate persoanelor cu 
dizabilitate de natura sa faciliteze egalizarea de sanse, 
asigurarea unei vie^i autonome §i favorizarea 
incluziunii lor sociale;

29. integrare sociala - procesul de interac^iune dintre 
individ sau grup §i mediul social, prin intermediul 
caruia se realizeaza un echilibru functional al parfilor;
30. msojitor - persoana care acompaniaza persoana cu 
dizabilitate §i care beneficiaza de drepturi in condifiile 
prevazute de lege;
22. loc de munca protejat - spa^iul aferent activitatii 
persoanei cu dizabilitate, adaptat nevoilor acesteia, 
care include cel pu^in locul de munca, echipamentul, 
toaleta ^i caile de acces;
32. locuinta protejata - serviciul social public sau privat 
care asigura gazduire si realizeaza activitati 
corespunzatoare nevoilor individuale specifice ale 
persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, cu scopul 
de a mcuraja autonomia personala si incluziunea 
sociala;
33. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare 
care elaboreaza planul individual de servicii al 
persoanei cu dizabilitati, 
monitorizeaza §i evalueaza mdeplinirea planului 
individual de servicii, precum §i masurile luate m 
legatura cu persoana cu dizabilitati;
34. masuri de protectie - masuri stabilite de comisia de 
evaluare complexa a persoanelor cu dizabilitati, de 
tip: asistent personal, asistent personal profesionist, 
servicii sociale la domiciliu, echipe mobile sau

Se elimina

21. insofitor - persoana care acompaniaza persoana 
cu dizabilitate §i care beneficiaza de drepturi in 
condi^iile prevazute de lege;
22. loc de munca protejat * spa^iul aferent activitatii 
persoanei cu dizabilitate, adaptat nevoilor acesteia, 
care include cel pu^in locul de munca, echipamentul, 
toaleta §i caile de acces;
221. locuinta protejata - serviciul social public sau 
privat care asigura gazduire si realizeaza activitati 
corespunzatoare nevoilor individuale specifice ale 
persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, cu scopu! 
de a incuraja autonomia personala si incluziunea 
sociala;
23. manager de caz 
pluridisciplinare cu rol de coordonare, monitorizare 
si evaluare a indeplinirii planului individual de 
servicii si a masurilor luate in legatura cu persoana 
cu dizabilitati, precum si cu rol de sesizare a 
organelor abilitate in cazul incalcarii drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati.

Clarificarea rolului 
managerului de caz in 
coordonarea, 
monitorizarea si 
evaluarea indeplinirii 
Planului individual de 
servicii.

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila.

conform

membrul al echipei

si coordoneaza,

231. masuri de protecjie > masuri stabilite de comisia 
de evaluare complexa a persoanelor cu dizabilitati,



locuinte protejate, centre de zi, centre respiro, 
centre pentru viata independenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitati, centre de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
centre de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitati;
35. plan individual de servicii - documentul care 
fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, 
elaborat de managerul de caz, precizand modalitatile 
de intervene si sprijin pentru persoanele cu 
dizabilitati, prin care se realizeaza activitatile §i 
serviciile precizate in programul individual de 
reabilitare si integrare sociala;

de tip: asistent personal, asistent personal 
profesionist, servicii sociale la domiciliu, echipe 
mobile sau locuinte protejate, centre de zi, centre 
respiro, centre cu cazare.

Planul individual de 
servicii + Programul 
individual 
reabilitare 
integrare sociala sunt 
ambele emise de 
catre Comisia de 
evaluare, similar cu 
procedura de emitere 
a certificatului de 
mcadrare m grad de 
dizabilitate. ambele 
documente se fac in 
baza raportului emis 
de serviciile de 
evaluare complexa. 
Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si m 
urma consultarilor cu 
societatea civila.

de
si

24. plan individual de servicii - documentul care 
fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, 
elaborat de comisia de evaluare, precizand 
modalitatile de interventie si sprijin pentru adultul 
cu dizabilitati, prin care se realizeaza activitatile si 
serviciile precizate in programul individual de 
reabilitare si integrare sociala.

25. program individual de reabilitare si integrare 
sociala
evaluare, in care sunt precizate activitatile si 
serviciile de care persoana cu dizabilitati are 
nevoie in procesul de integrare sociala;

36. program individual de reabilitare si integrare 
sociala - documentul elaborat de serviciile de evaluare 
complexa a persoanelor cu dizabilitati, in care sunt 
precizate activitatile si serviciile de care persoana cu 
dizabilitati are nevoie in procesul de integrare sociala;
37. reprezentant legal 
desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile §i sa 
indeplineasca obliga]:iile fafa de persoana cu 
dizabilitati;
38. ^anse egale - rezultatul procesului de egalizare a 
§anselor, prin care diferitele structuri ale societa^ii §i 
mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor
dizabilitati;

documentul elaborat de comisia de

conform

parintele sau persoana 26. reprezentant legal - parintele sau persoana 
desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile §i sa 
indeplineasca obligafiile fafa de persoana cu 
dizabilitati;
27. §anse egale * rezultatul procesului de egalizare a 
§anselor, prin care diferitele structuri ale societafii §i 
mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv 
persoanelor cu dizabilitati;
28. tehnologie asistiva §i de acces - tehnologia care 
asigura accesul cu §anse egale al persoanelor cu 
dizabilitati la mediul fizic, informational si 
comunicational;
29. unitate protejata autorizata - entitatea de drept 
public sau privat, cu gestiune proprie, m cadrul 
careia sunt angajate minimum 3 persoane cu

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa.

privind
39. tehnologie asistiva §i de acces - tehnologia care 
asigura accesul cu §anse egale al persoanelor cu 
dizabilitati la mediul fizic, informational si 
comunicational;
40. unitate protejata autorizata - entitatea de drept 
public sau privat, cu gestiune proprie, m cadrul careia



sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilitati, 
care reprezinta cel puj;in 30% din numarul total al 
angaja^ilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora 
reprezinta cel pu^in 50% din totalul timpului de lucru 
al tuturor angajafilor, precum §i orice forma de 
organizare, potrivit legii, aleasa pentru desfa^urarea 
unei activitaj:! economice de catre o persoana fizica 
definatoare a unui certificat de mcadrare m grad de 
dizabiiitate;

dizabilitati, care reprezinta cel pu^in 30% din 
numarul total al angajajilor, iar timpul de lucru 
cumulat al acestora reprezinta cel pu^in 50% din 
totalul timpului de lucru al tuturor angaja^ilor, 
precum §i orice forma de organizare, potrivit legii, 
aleasa pentru desfa§urarea unei activita^i economice 
de catre o persoana fizica dejinatoare a unui 
certificat de incadrare in grad de dizabiiitate;

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

8. Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa.
Autori amendament: 
membrii 
pentru invatamant; 
Responsabilitatea 
este a serviciului de 
evaluare complex, nu 

membrilor

p) i) evaluare si reevaluare prin examinarea la 
domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre 
serviciul de evaluare complexa si membrii comisiei de 
evaluare, la un interval de 2 ani si ori de cate ori este 
necesar."

i] evaluare si reevaluare prin examinarea la 
domiciliu sau resedinta a persoanelor nedeplasabile 
de catre serviciul de evaluare complexa a copiilor cu 
dizabilita(i, respectiv serviciul de evaluare 
complexa a adu4ilor cu dizabilita^i la un interval 
de 2 ani si ori de cate ori este necesar."

privind

Comisiei

a
Comisiei.

8. La articolul 9, alineatele [1) si [2) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
(1) Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au 
obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: 
a] sa includa nevoile persoanelor cu dizabilitati si ale 
familiilor acestora in toate politicile, strategiile si 
programele de dezvoltare regionala, judeteana sau 
locala, precum si in programele guvernamentale de 
ocrotire a sanatatii;_______________________________

Articolul 9, alineatele [1) si (2) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins si se introduce un nou alin. 
(3) cu urmatorul cuprins:
(1) Pentru protecpa sanatatii fizice si mentale a 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au 
obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: 
a] sa includa nevoile persoanelor cu dizabilitati si 
ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si 
programele de dezvoltare regionala, judeteana sau 
locala, precum si in programele guvernamentale de

9.
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b] sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de 
transport infrastructure, retele de comunicare, a 
serviciilor medicale si sociomedicale;
c] sa mfiinteze si sa sustina centre de reabilitare 
specializate pe tipuri de handicap dizabilitate;
d] sa asigure accesul la tehnologii asistive, precum 
si accesibilizarea mediului;
e] sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei si
agravarii dizabilitatii;
f] sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de 
recuperare;
g] sa include si se recunoasce sportul ca mijloc de 
recuperare, dezvoltand programe specifice.

ocrotire a senetetii;
b] se creeze conditii de disponibilitate, respectiv de 
transport infrastructure, retele de comunicare, a 
serviciilor medicale si sociomedicale;
c] se mfiinteze si se sustine centre de reabilitare 
specializate pe tipuri de deficiente;
d] se asigure accesul la tehnologii asistive, precum si 
accesibilizarea mediului in sensul prevazut de 
articolui 9 din Convenl:ia Organizatiei Natiunilor 
Unite privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilita(i;
e] se dezvolte programe de prevenire a aparitiei si 
agraverii dizabilitetii;
f] se sprijine accesul la tratamentul balnear si de 
recuperare;
g] se include si se recunoasce sportul ca mijloc de 
recuperare, dezvoltand programe specifice.

Dizabilitatea nu este 
de mai multe tipuri, ci 
deficientele sunt de 
mai multe tipuri. 
Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consulterilor cu 
societatea civile.

conform

Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru fnvatdmdnt;

(2) Persoanele cu dizabilitati, familiile acestora sau 
reprezentantii lor legal! au dreptul la toate informatiile 
referitoare la diagnosticul medical si de 
recuperare/reabilitare, la serviciile si programele 
disponibile, in toate stadiile acestora.

(2) Persoanele cu dizabiliteti, reprezentantii lor 
legali, precum si familiile persoanelor cu 
dizabilitati, cu acordul acestora sau al 
reprezentantilor legali ai acestora, au dreptul 
la toate informatiile referitoare la diagnosticul 
medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile 
si programele disponibile, in toate stadiile 
acestora.

Aceasta propunere 
vine in relatie cu 
articolui 93 din lege, 

introduce 
termenul de "comitet 

analiza 
problemelor 
persoanelor 
dizabilitati", dar care 
nu are nici un fel de 
descriere cu privire la 
atributii si nici nu

care

(3) Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor 
persoanele cu dizabilitati, organizat la nivel 
judetean, in vederea intocmirii planului 
anual de masuri privind solutionarea 
problemelor persoanei cu dizabilitati in 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea de

de a

cu
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sanatate recuperare a persoanei cu 
dizabilitafi.

este pus in rela;:ie cu 
alte puncte din lege. 
Definitia termenului 
de "comitet de analiza

problemelora
persoanelor 
dizabilita^i" 
apropie atat de 
spiritul legii (de 
promovare activa a 
drepturilor), cat §i de 
rajiunea 
functionare a acestui 
comitet, In sensul 
facilitarii dialogului 
social mtre partile 
interesate pentru

cu
se

pentru

promovarea
respectarea
drepturilor
persoanelor
dizabilitaji.

cu

Motivarea noastra se 
completeaza 
propunerea pentru 
modificarea textului 
de lege la Articolul 93 
(vezi propunerile 
noastre pentru art.93, 
pct.76 (p.37).
Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru mvatamdnt;

cu

12



11. La articolul 16, alineatul (5] se abroga10. Se reintroduce art. 16, alin. (5] cu urmatorul 
continut:
(5] Orientarea scolara si orientarea profesionala a 
copiilor si tinerilor cu dizabilitate si cu cerinte 
educationale speciale se realizeaza prin hotarare a 
comisiei de orientare scolara si profesionala din 
cadrul centrelor judetene de resurse si de asistenta 
educationala, respectiv din Central Municipiului 
Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, care 
elibereaza certificatul de orientare scolara si 
profesionala.

Amendamentul este 
efectuat
conform avizului CES 

urmainSI
consultarilor 
societatea civila.

cu

Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmant;

12. La articolul 18, alineatele (1) si (3] se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

11. La articolul 18, litx) a alineatului (1) se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:
c) adaptarea cladirilor, cailor de acces si mobilierului 
din salile de curs in sensul identificarii §i 
eliminarii obstacolelor barierelor in vederea 
asigurarii accesului deplin;

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa.
Autori amendamente: 
Oana Toiu, Anca 
Dragu,
Poteras,
Pdidrie, Irineu Darau - 
Grup pariamentar 
USR.

c) adaptarea cladirilor, cailor de acces si mobilierului 
din salile de curs;

privind

Cosmin
Stefan

12. 13. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislativa.

aviz

[1] In vederea asigurarii accesului persoanelor cu 
dizabilitati in unitatile de invatamant si in vederea 
integrarii, respectiv reintegrarii lor in societate, 
Ministerul Educatiei in colaborare cu alte autoritati 
publice cu atributii in domeniu au urmatoarele 
obligatii:
a] sa promoveze, sa asigure si sa garanteze accesul

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu 
dizabilitati in unitatile de invatamant si in vederea 
integrarii, respectiv reintegrarii lor in societate, 
Ministerul Educatiei in colaborare cu alte autoritati 
publice cu atributii in domeniu au urmatoarele 
obligatii;
a] sa promoveze, sa asigure si sa garanteze accesul la

privind
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educatie si la formare profesionala a persoanelor cu 
dizabilitati;
b) sa asigure §colarizarea la domiciliu a persoanelor cu 
dizabilitati nedeplasabile pe durata perioadei de 
scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, 
indiferent de locul m care persoana cu dizabilitati se 
afla, la domiciliu sau in unitati sanitare, inclusiv prin 
cadre didactice de sprijin sau itinerante;

la educatie si la formare profesionala a persoanelor 
cu dizabilitati

b) sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor 
cu dizabilitati nedeplasabile pe durata perioadei de 
scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, 
indiferent de locul in care persoana cu dizabilitati se 
afla, la domiciliu, respectiv resedinta, sau m unitati 
sanitare, inclusiv prin cadre didactice de sprijin sau 
itinerante;
c] sa asigure accesul la formele de educatie 
permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale 
persoanelor cu dizabilitati, inclusiv prin asigurarea 
numarului necesar de cadre didactice de sprijin sau 
itinerante si adaptarea curriculumului national;

Autori amendament: 
membhi Comisiei 
pentru invatamant;

c) sa asigure accesul la formele de educatie 
permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale 
persoanelor cu dizabilitati, inclusiv prin asigurarea 
numarului necesar de cadre didactice de sprijin 
sau itinerante si adaptarea curriculumului scolar;

d) sa initieze si sa sprijine cooperarea dintre unitatile 
de mvatamant special sau de masa cu familia si 
comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte 
educationale care raspunde nevoilor individuale ale 
persoanelor cu dizabilitati;
e) sa pregateasca anual cadrele didactice in vederea 
adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu 
dizabilitati din grupe sau clase de invatamant de 
masa, inclusiv prin colaborare cu furnizorii de 
formare profesionala acreditati;
f) sa asigure conditiile necesare practicarii unui sport 
de catre orice persoana cu dizabilitati, precum si 
pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de 
catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice 
specifice;
g) sa asigure servicii educationale de sprijin pentru 
persoanele cu dizabilitati si familiile acestora, prin 
specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
hi sa adapteze cladirile unitatilor si institutiilor de

nemodificat

e) sa organizeze anual stagii de formare pentru
cadrele didactice in vederea adaptarii practicilor 
educationale pentru elevii cu dizabilitati din grupe 
sau clase de invatamant de masa, inclusiv prin 
colaborare cu furnizorii de formare profesionala 
acreditati; 
nemodificat

h) sa adapteze cladirile unitatilor si institutiilor de 
invatamant si caile de acces pentru nevoile
14



mvatamant si caile de acces pentru nevoile persoanelor 
cu dizabilitati, conform Normativului privind adaptarea 
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale 
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051

persoanelor cu dizabilitati, conform reglementarii 
tehnice ^Normativ privind adaptarea cladirilor 
civile $i spa^iului urban la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000, aprobata prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 
regionale $i administrafiei publice, 
nr.189/2013".

Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru invatamont;

(2) Autoritatile publice vor colabora cu comitetul 
de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in 
vederea intocmirii planului anual de masuri 
privind solutionarea problemelor persoanei cu 
dizabilitati in comunitate, care va cuprinde si 
sectiunea de acces la educatie a persoanei cu 
dizabilitati.

13. 15. La art. 20 se introduce un nou alin. (5), cu 
urmatorul cuprins:
(5) Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in vederea 
intocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati in 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea de locuire 
a persoanei cu dizabilitati.

Autori amendament: 
membrii Comisiei 
pentru invatamdnt;

14. Art. 21. alin. (1) se modifica, se Completeaza si va 
avea urmatorul cuprins:

14. 14. Art. 21. alin. [2) se modifica si se introduce un 
nou alin. (6) cu urmatorul cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislative.

aviz

(2) (2)
c) sa asigure conditii pentru practicarea sportului de 
catre persoanele cu dizabilitati, inclusiv prin 
inflintarea de cluburi sportive pentru persoane cu 
dizabilitati, in parteneriat cu Comitetul National 
Paralimpic;____________________________________

c} sa asigure condi^ii pentru practicarea sportului de 
catre persoanele cu dizabilitati, inclusiv cu 
posibilitatea de a infiinta cluburi sportive pentru 
persoane cu dizabilitati;
[C] Autoritatile publice locale vor colabora cu

privind

Autori omendament:
15



comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, m vederea 
mtocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati m 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea de cultura, 
sport si turism a persoanei cu dizabilitati.

membrii Comisiei 
pentru invatamant;

15. Art. 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Autoritatile administratiei publice locale, precum 
si societatile comerciale ce detin licenta de traseu au 
obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice in 
vederea asigurarii transportului in comun al 
persoanelor cu handicap:
a) sa achizitioneze mijloace de transport in comun 
adaptate nevoilor persoanelor cu handicap, dotate 
inclusiv cu sisteme de avertizare audio si video;
b) sa adapteze mijloacele de transport in comun 
aflate in circulate, in limitele tehnice posibile, 
conform reglementarilor in vigoare, pentru a 
raspunde nevoilor persoanelor cu handicap, inclusiv 
in ceea ce priveste dotarea acestora cu sisteme de 
avertizare audio si video;
c) sa realizeze, in colaborare ori in parteneriat cu 
persoane juridice, publice sau private, programe de 
transport al persoanelor cu handicap.
(2) Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in vederea 
intocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati in 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea de 
transport accesibilizat a persoanei cu dizabilitati

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

15. La articolul 23, alineatele [1] si [3] se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

15. La articolul 23, alineatele (1] si (3] se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

16. Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii

aviz
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(3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace 
de transport m comun de suprafata este valabila pe 
intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate 
companiile de transport local, si este eliberata de 
directiile generale de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din 
bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti.''

(3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace 
de transport m comun de suprafata si cu metroul 
este valabila pe intregul teritoriul tarii, fiind 
recunoscuta de catre to^i operatorii de transport 
rutier to^i transportatorii autoriza^i si este 
eliberata de directiile generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind 
suportate din bugetele judetelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti."

24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislative.

Autori amendamente: 
membrii Com isiei 
pentru invatamdnt;

La articolul 24, alineatele (2) si (4) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
„{2) Beneficiaza de prevederile alin. [1) si urmatoarele 
persoane:
a) insotitorii persoanelor cu dizabilitate grava, numai 
in prezenta acestora;
b) persoana care insoteste copilul cu dizabilitate grava, 
numai in prezenta acestuia.
c) asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitate 
grava

17. La articolul 24, alineatele (2) si (4] se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
,,(2} Beneficiaza de prevederile alin. (1) si 
urmatoarele persoane:
a) insotitorii persoanelor cu dizabilitate grava, numai 
in prezenta acestora;
b) persoana care insoteste copilul cu dizabilitate 
grava, numai in prezenta acestuia.
c) asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitate 
grava
d) asistentii personali profesionisti ai 
persoanelor cu dizabilitate grava.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamdnt;

18. La articolul 25, se introduce un nou alineat (8) cu 
urmatorul cuprins:
(8) Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in vederea 
mtocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati in 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea de 
asistenta juridica a persoanei cu dizabilitati

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

17. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
(I) Persoanele adulte cu dizabilitate grava sau

17. Articolul 27 se modifica si se introduce un nou 
alin. (6) cu urmatorul cuprins:
(1) Persoanele adulte cu dizabilitate grava sau

19. Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii

aviz
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accentuata, reprezentantii legali ai acestora, 
precum si reprezentantii legali ai copiilor cu 
dizabilitate grava sau accentuata, pot beneficia de 
credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, 
prin transferuri de la bugetul Autoritatii pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati la bugetele 
directiilor generale de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, m baza unui contract privind 
angajamentul de plata a dobanzii si pentru 
echipamente de mobilitate sau tehnologii asistive si de 
acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu 
depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa 
nu depaseasca 10 ani.

accentuata, reprezentantii legali ai acestora, precum 
si reprezentantii legali ai copiilor cu dizabilitate 
grava sau accentuata, pot beneficia de credit a carui 
dobanda se suporta din bugetul de stat, prin 
transferuri de la bugetul Autoritatii pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati la bugetele directiilor 
generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, m baza unui contract privind 
angajamentul de plata a dobanzii pentru 
achizilionarea de echipamente de mobilitate sau 
tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea 
creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar 
returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislative.

Autori amendamente: 
membhi Comisiei 
pentru invatamant;

(6] Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in vederea 
intocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati in 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea facilitati 
ale persoanei cu dizabilitati.

20. 18. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art.28. - (1) Persoanele cu dizabilitati, precum si 
insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai 
acestora, detinatori de autoturisme sunt exceptate de 
la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri 
nationale, prevazut in Ordonanta Guvemului nr. 
15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a 
tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nafionale din 
Romania, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

„Art.28. - (1] Persoanele cu dizabilitati, precum si 
insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali sau 
asistentii personali profesionisti ai acestora, 
detinatori de autoturisme sunt exceptate de la plata 
tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, 
prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de 
trecere pe reteaua de drumuri nationale din 
Romania, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile
18



ulterioare.
21. 19. Articolul 30 se modifica si si va avea urmatorul 

cuprins:
„Art. 30 - [1] in vederea asigurarii corelarii serviciilor 
din sistemul de protectie a copilului cu dizabilitati cu 
serviciile din sistemul de protectie a persoanelor 
adulte cu dizabilitati, autoritatile responsabile ale 
administratiei publice, prin directiile generale de 
asistenta sociala si protectia copilului judetene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 
au urmatoarele obligatii:

19. Articolul 30, alin. (1) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins; se introduce si un nou alin. (4) 
care va avea urmatorul cuprins:

(1) in vederea asigurarii corelarii

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

„Art. 30
serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu 
dizabilitati cu serviciile din sistemul de protectie a 
persoanelor adulte cu dizabilitati, autoritatile 
responsabile ale administratiei publice, prin 
direc^iile generale de asisten^a sociala $i 
protecfia copilului din subordinea consiliilor 
jude^ene/consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucure^ti;

privind

Autori amendamente: 
mernbrii Comisiei 
pentru invatdmant;

c] sa creeze un plan de urmarire a evolutiei copilului cu 
dizabilitati, beneficiar al serviciilor din sistemul de 
protectie a copilului cu dizabilitati, incepand cu 
implinirea varstei de 14 ani;

c) sa elaboreze un plan de monitorizare a evolutiei 
copilului cu dizabilitati, beneficiar al serviciilor din 
sistemul de protectie a copilului cu dizabilitati, 
incepand cu implinirea varstei de 14 ani;

(1) Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele 
cu dizabilitati, organizat la nivel judetean, in 
vederea mtocmirii planului anual de masuri 
privind solutionarea problemelor persoanei cu 
dizabilitati in comunitate, care va cuprinde si 
sectiunea de asigurare a continuitatii in masurile 
de protectie a persoanei cu dizabilitati.

22. 20. La articolul 31, alineatele (2)-[4) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii 
sociale se inregistreaza, in format fizic sau electronic, 
la autoritatea administratiei publice locale unde 
persoana cu dizabilitati doreste sa beneficieze de

20. La articolul 31, alineatele (3) si (4) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins; se introduce un nou alin. 
(5) care va avea urmatorul cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

aviz

privind(2) ...
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serviciile sociale.
[3) Cererea si actele doveditoare se depun sau se 
transmit spre mregistrare de persoana cu dizabilitati, 
familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, 
asistentul personal profesionist sau organizatia 
neguvernamentala al carei membru este persoana cu 
dizabilitati.

(33 Cererea si actele doveditoare se depun sau se 
transmit prin orice mijloc care asigura dovada 
inregistrarii de persoana cu dizabilitati, familia sa, 
reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul 
personal
neguvernamentala al carei membru este persoana cu 
dizabilitati.
(4) In vederea asigurarii serviciilor sociale necesare 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au 
urmatoarele obligatii:
e] sa asigure instruirea din doi in doi ani a 
personalului care isi desfasoara activitatea m 
sistemul de protectie a persoanelor cu dizabilitati, 
inclusiv a asistentilor personali si a asistentilor 
personali profesionisti. Instruirea va avea in vedere

specified
persoanei cu dizabilitati si se va desfasura pe 0 
durata minima de 60 de ore, din care 
20 de ore instruire medicala, pe an calendaristic, si 

efectuata
domeniu. In cazul in care instruirea se desfasoara 
in zile consecutive, se va asigura persoanei cu 
dizabilitati un inlocuitor specializat sau i se va 
acorda o indemnizatie pentru plata unei 
persoane care inlocuieste asistentul personal;
i) sa asigure asistenta §i mgrijire sociomedicala la 
domiciliul sau resedinta persoanei cu dizabilitati;
j) sa mtocmeasca si sa actualizeze lunar, prin grija 
directiilor generale de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, in colaborare cu furnizorii de

profesionist organizatiasau

[4] In vederea asigurarii serviciilor sociale necesare 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au 
urmatoarele obligatii:
e) sa asigure instruirea anuala a personalului care isi 
desfasoara activitatea in sistemul de protectie a 
persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a asistentilor 
personali si a asistentilor personali profesionisti. 
Instruirea va avea in vedere problematica specifica a 
persoanei cu dizabilitati si se va desfasura pe o durata 
minima de 60 de ore, din care 20 de ore instruire 
medicala, pe an calendaristic, si va fi efectuata de 
specialisti in domeniu;

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatdmdnt;problematica a

fi de specialisti inva

i] sa asigure asistenta si ingrijire sociomedicala la 
domiciliul persoanei cu dizabilitati;
j) sa intocmeasca si sa actualizeze periodic, prin grija 
directiilor generale de asistenta sociala si protectia

20



copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, in colaborare cu furnizorii de 
servicii sociale acreditati conform legii, Registrul 
electronic al persoanelor cu dizabilitati care 
beneficiaza de servicii sociale in sistem public sau 
privat."

servicii sociale acreditati conform legii, Registrul 
electronic al persoanelor cu dizabilitati care 
beneficiaza de servicii sociale in sistem public sau 
privat.
(5) Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in vederea 
intocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati in 
comunitate, care va cuprinde si sectiunea de servicii 
sociale pentru persoana cu dizabilitati.

21. La articolul 32, alineatul (1) se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„(1] Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de servicii 
sociale acordate, dupa caz:
a) la domiciliu;
b) in comunitate;
c) in locuinte protejate, centre de zi, centre respiro, 
centre pentru viata independenta pentru persoane 
adulte cu dizabilita^i, centre de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati si 
in centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitati publice sau private."

23. 21. La articolul 32, alineatul (1] se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
„(1) Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de servicii 
sociale acordate, dupa caz:
a) la domiciliu;
b) in comunitate, in cadrul serviciilor de zi si/sau 
cu cazare.

AmendamentuI este 
efectuat m urma 
consultarilor 
reprezentanti 
institutiilor/organizat 
iilor de profit

cu
ai

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmant;

22. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,,(13 Autoritafile administra^iei publice judetene au 
obligatia de a organiza, administra ?i finanta, din

22. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
„(1) Autoritatile administratiei publice judetene si
locale, precum si autoritatile administratiei

24.
AmendamentuI este 
efectuat in urma 
consultohlor cu
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bugetul propriu, din fonduri provenite de la bugetul de 
stat sau din fonduri nerambursabile europene, precum 
si din fonduri provenite din parteneriate cu entitati 
private, in conditiile legii, ori m parteneriat cu 
autoritatile administratiei publice locale si/sau cu 
furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, 
servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, m 
condi^iile legii."

locale de la nivelul Municipiului Bucuresti au
obliga^ia de a organiza, administra §i finan|:a, co- 
finanta sau achizitiona din bugetul propriu, din 
fonduri provenite de la bugetul de stat sau din 
fonduri nerambursabile europene, precum si din 
fonduri provenite din parteneriate cu entitati 
private, m conditiile legii, ori in parteneriat cu 
autoritatile administratiei publice locale si/sau cu 
furnizori de servicii sociale de drept privat, 
acreditati, servicii sociale destinate persoanelor cu 
dizabilitati, m condi^iile legii."

reprezentanti 
institutiilor/organizat 
iilorde profit

ai

Autori amendamente: 
m embrii Comisiei
pentru mvdtamant;

23. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, art. 
33^ cu urmatorul cuprins:
(1) Autoritatile administratiei publice judetene au 
obligatia de a organiza, administra si finanta din 
bugetul propriu, din fonduri provenite de la bugetul de 
stat sau din fonduri nerambursabile europene, precum 
si din fonduri provenite din parteneriate cu entitati 
private, in conditiile legii, ori in parteneriat cu 
autoritatile administratiei publice locale sau cu 
furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, 
in conditiile legii, dupa cum urmeaza:

25. 23. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, art. 
33^ cu urmatorul cuprins:
(331) (l]Autoritatile administratiei publice judetene 
si locale, precum si autoritatile administratiei 
locale de la nivelul Municipiului Bucuresti au
obligatia de a organiza, administra si finanta, co- 
finanta sau achizitiona din bugetul propriu, din 
fonduri provenite de la bugetul de stat sau din 
fonduri nerambursabile europene, precum si din 
fonduri provenite din parteneriate cu entitati 
private, in conditiile legii, ori in parteneriat cu 
autoritatile administratiei publice locale sau cu 
furnizori de servicii sociale de drept privat, 
acreditati, in conditiile legii, dupa cum urmeaza:
a) cel putin un centru respiro pentru adulti si un 
centru respiro pentru copii la nivel judetean, 
indiferent de numarul de persoane incadrate in grad 
de dizabilitate;
b) cel putin un centru de zi pentru adulti si un centru 
de zi pentru copii la nivel judetean, indiferent de

Amendamentul este 
efectuat in urma 
consultdrilor 
reprezentanti 
i nsti tuti i to r/o rgan izat 
iitor de profit

cu
ai

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

a} cel putin un centru respiro cu minimum 30 de 
locuri pentru adulti si un centru respiro cu minimum 
30 de locuri pentru copii la nivel judetean, indiferent 
de numarul de persoane incadrate in grad de 
dizabilitate;
b) cel putin un centru de zi cu minimum 30 de locuri
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pentru adulti si un centru de zi cu minimum 30 de 
locuri pentru copii la nivel judetean, indiferent de 
numarul de persoane mcadrate in grad de dizabilitate;
c) cel putin un serviciu de ingrijire la domiciliu sub 
forma de echipa mobila la nivel judetean.
[2) Daca numarul persoanelor cu dizabilitati 
inregistrate pe judet depaseste 1000, autoritatile 
administratiei publice judetene au obligatia de a 
organiza, administra si finanta prin resurse proprii 
sau in parteneriat cu autoritatile administratiei 
publice locale si/sau cu furnizori de servicii sociale 
de drept privat, acreditati, in conditiile legii, dupa 
cum urmeaza:
a) un centru respiro cu minimum 30 de locuri pentru 
adulti si un centru respiro cu minimum 30 de locuri 
pentru copii la nivel judetean, la fiecare 1000 persoane 
cu dizabilitati;

un centru de zi cu minimum 30 de locuri pentru 
adulti si un centru de zi cu minimum 30 de locuri 
pentru copii la nivel judetean, la fiecare 1000 persoane 
cu dizabilitati;
c) un serviciu de ingrijire la domiciliu sub forma de 
echipa mobila la nivel judetean.

numarul de persoane mcadrate in grad de 
dizabilitate;
c) cel putin un serviciu de ingrijire la domiciliu sub 
forma de echipa mobila la nivel judetean.

(2) Autoritatile administratiei publice judetene 
si locale, precum si autoritatile administratiei 
locale de la nivelul Municipiului Bucuresti au 
obligatia de a efectua o analiza de nevoi speciale 
la nivelul judetului, care va lua in considerare 
numarul persoanelor cu dizabilitati, necesitatile 
lor specifice, precum si necesarul de servicii 
sociale de la nivelul judetului.

b)

(3) Analiza de nevoi prevazuta la alin. (2) va fi 
efectuata pana la data de 31 decembrie 2023 si va fi 
actualizata anual.

(4) Autoritatile administratiei publice judetene 
si locale, precum si autoritatile administratiei 
locale de la nivelul Municipiului Bucuresti au 
obligatia de a organiza, administra si finanta, co- 
finanta sau achizitiona noi servicii sociale, in 
functie de analiza de noi efectuata conform 
alineatelor (2) si (3).__________________________
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24. La articolul 34, dupa alineatul (3] se introduce un 
nou alineat, alin. [4), cu urmatorul cuprins:

26. 24. La articolul 34, dupa alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. f4), cu urmatorul cuprins:

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu

conform

„(4) Monitorizarea si controlul privind respectarea 
standardelor minime de calitate pot fi efectuate si de 
catre reprezentantii organizafiilor neguvernamentale 
care desfa^oara programe de aparare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilita^i §i ai organiza^iilor 
neguvernamentale care reprezinta persoanele cu 
dizabilita^i. In realizarea activitatilor de monitorizare si 

reprezentantii 
neguvernamentale au acces, anuntat sau inopinat, in 
spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii 
sociale, precum si la date si informatii legate de 
persoanele cu dizabilitati beneficiare ale serviciului 
respectiv."

[4} respectarii
fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati, 
precum si evaluarea calitatii serviciilor sociale 
pot fi efectuate si de catre echipe mixte formate din 
reprezentantii organizafiilor neguvernamentale care 
desfa§oara programe de aparare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilita^i sau ai organizajiilor 
neguvernamentale care reprezinta persoanele cu 
dizabilita^i si reprezentanti ai Agentiei Judetene 
de Plati si Inspectie Sociala. In realizarea 
activitatilor de monitorizare si evaluare, echipele 
mixte au acces, anuntat sau inopinat, m spatiile care 
au legatura cu furnizarea de servicii sociale.

Monitorizarea drepturilor
societatea civila, si 
reflects existenta 
unei echipe mixte de
monitorizare 
respectarii 
drepturilor 
persoanelor 
dizabilitati/evaluarea 
calitatii serviciilor 
sociale, formats din:

a

control, organiza^iilor cu

reprezentant 
ONG 
apSrS 
drepturile 
persoanelor cu 
dizabilitSti 
SAU
reprezentant 
ONG
reprezintS 
persoanele cu 
dizabilitSti ^

- reprezentant 
AJPIS.

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

care

care

25. Articolul 35 se modifies §i va avea urmStorul 
cuprins:________________________________________

27. 25. Articolul 35 se modifies si va avea urmStorul 
cuprins:______________________________________ Conform aviz
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„Art. 35. - (1] Persoana adulta cu dizabilitate grava are 
dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii 
sociopsihomedicale sau la indemnizatia lunara 
corespunzatoare, la solicitarea persoanei cu 
dizabilitati, in baza certificatului de mcadrare in grad 
de dizabilitate grava.
[2) Toti copiii cu dizabilitate grava au dreptul la un 
asistent personal sau la indemnizatia lunara 
corespunzatoare, la simpla cerere a parintelui sau a 
reprezentantului legal al copilului cu dizabilitati, in 
baza certificatului de mcadrare in grad de dizabilitate 
grava.”

„Art. 35. - (1] Persoana adulta cu dizabilitate grava 
are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii 
sociopsihomedicale sau la indemnizatia lunara de 
insotitor prevazuta la art. 43, alin. (1), la 
solicitarea persoanei cu dizabilitati, in baza 
certificatului de mcadrare in grad de dizabilitate 
grava.
(2) Copiii cu dizabilitate grava au dreptul la un 
asistent personal sau la indemnizatia lunara 
corespunzatoare, la cererea parintelui 
reprezentantului legal al copilului cu dizabilitati, in 
baza certificatului de incadrare in grad de 
dizabilitate grava."

Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislative.

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

sau a

28. 26. La articolul 37, alineatul [3} se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un 
inlocuitor pe perioada absentei temporare a 
asistentului personal, persoanei cu dizabilitate grava i 
se asigura gazduirea in familia extinsa, cu sprijinul 
zilnic al echipei mobile, si i se acorda indemnizatia 
prevazuta la art. 43 alin. (1)."

26. La articolul 37, alineatul (3) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
"(3} in situatia in care angajatorul nu poate asigura 
un inlocuitor pe perioada absen^ei temporare a 
asistentului personal, persoana cu dizabilitate grava 
poate fi ingrijita in familia extinsa, cu acordul 
persoanei cu dizabilitati si al familiei extinse, cu 
sprijinul zilnic sau ori de cate ori este necesar al 
echipei mobile, si i se acorda indemnizatia prevazuta 
la art. 43 alin. [1]."

Amendamentul tine 
cont de avizul 
Consiliului Legislativ, 
prevederile Legii 
24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislativa, avizul CES 
si consultarile cu 
societatea civila.

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru fnvdtdmdnt;

27. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc trei 
noi alineate, alin. (4]-(6], cu urmatorul cuprins:
(4) In situatia m care persoanei cu dizabilitate grava nu 
i se poate asigura gazduirea in familia extinsa, cu 
sprijinul zilnic al echipei mobile, acesteia i se asigura

La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc trei noi 
alineate, alin. [4}-(6], cu urmatorul cuprins:

29. Am introdus la toate 
masurile temporare 
acordul persoanei cu 
dizabilitati. Ele sunt 
construite gradual.

(4) nemodificat
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gazduirea intr-un centru de tip respiro public sau 
privat.
(5] In situatia in care angajatorul nu poate asigura 
gazduirea intr-un centru respiro, persoanei cu 
dizabilitate grava i se asigura gazduirea temporara in 
regim de urgenta intr-un centru pentru vial;a 
independents pentru persoane adulte cu dizabilita^i, 
intr-un centru de abilitare §i reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitafi sau Tntr-un centru de 
ingrijire §i asistenfa pentru persoane adulte cu 
dizabilitafi, publice sau private.
[6) In cazul in care nu exista posibilitatea gazduirii in 
regim de urgenta, persoanei cu dizabilitate grava i se 
acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1).

avand in vedere, in 
principal, impactul pe 
care schimbarile mari 
le-ar avea asupra 
persoanei 
dizabilitati. 
Amendamentul 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila. 
Dublul indemnizatiei 
de insotitor se va 
acorda persoanei cu 
dizabilitati 
statul NU ii poate 
asigura un inlocuitor 
pentru 
personal. 
Amendamentul 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila 
Autori amendamente: 
memhrii
pentru invatamant;

(5] nemodificat
cu

este 
conform

(6) In cazul in care nu exista posibilitatea gazduirii 
in regim de urgenta, persoanei cu dizabilitate grava i 
se acorda dublul indemnizatiei prevazuta la art. 43 
alin. (1), proportional cu numarul de zile pentru 
care asistentului personal nu i se poate asigura 
un inlocuitor si nici gazduire conform 
prevederilor alin. (3), (4) si (5).

careia

asistentul

este 
conform

Comisiei

30. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc patru 
noi alineate, alin. (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
„(4) In situatia in care asistentul personal 
beneficiaza de concediu medical, angajatorul are 
obligatia de a asigura protectie sociala persoanei 
cu dizabilitati prin contractarea de servicii

Consideram oportuna 
introducerea acestui 
alineat, intrucat tn 
practica au existat 
situatii in 
persoana

care
cu
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sociale cu un furnizor de servicii sociale, 
organizatia neguvernamentala sau un inlocuitor 
caruia i se acorda indemnizatia prevazuta la 
art. 43 alin. (1).
(5) In situatia m care persoanei cu dizabilitate grava 
nu i se poate asigura gazduirea in familia extinsa, cu 
sprijinul zilnic al echipei mobile, acesteia i se asigura 
gazduirea intr-un centru de tip respiro public sau 
privat.

(6) In situatia in care angajatorul nu poate asigura 
gazduirea intr-un centru respiro, persoanei cu 
dizabilitate grava i se asigura gazduirea temporara in 
regim de urgenta intr-un centru pentru viata 
independents pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
intr-un centru de abilitare si reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitati sau intr-un centru de 
ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati, publice sau private.
(7) In cazul in care nu exista posibilitatea gazduirii in 
regim de urgenta, persoanei cu dizabilitate grava i se 
acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (!')."

dizabilitati lipsita de 
ingrijire s-a aflat in 
situatii de criza, astfel 
incat este necesara 
reglementarea unor 
solutii care sa vizeze 
si aceasta ipoteza.

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

28. La articolul 38, litera b] se modifies si va avea 
urmStorul cuprins:

„b] sS semneze un angajament, ca act aditional la 
contractul individual de muncS, prin care isi asumS 
rSspunderea, de a pune in aplicare integral planul de 
abilitare-reabilitare, respectiv planul individual de 
servicii al persoanei cu dizabilitate gravS, asa cum a 
fost aprobat de Comisia de evaluate;"

31. 28. La articolul 38, litera b) se modifies si va avea 
urmStorul cuprins:
„b) sa ia toate masurile necesare pentru a pune in 
aplicare integral planul de abilitare-reabilitare, 
respectiv planul individual de servicii al persoanei cu 
dizabilitate gravS, asa cum a fost aprobat de Comisia 
de evaluate;"

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultSrilor cu 
societatea civilS.

conform

Autori amendamente: 
membrii Com isiei
pentru mvdtdmant;

32. 29. La articolul 39, alineatul [1] se modifies si va avea 29. La articolul 39, alineatul fll se modifies si va Conform aviz
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urmatorul cuprins:
,,(1] Primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a 
persoanei cu dizabilitate grava incheie, cu asistentul 
personal, contractul individual de munca al asistentului 
personal, in termen de maximum 30 de zile de la data 
Tnregistrarii cererii."

avea urmatorul cuprins:
„(1) Primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a 
persoanei cu dizabilitate grava mcheie, cu asistentul 
personal, contractul individual de munca al acestuia 
din urma, in termen de maximum 30 de zile de la 
data mregistrarii cererii.

Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

privind

Autori amendamente: 
membrii 
pentru mvatamant;
Au existat situatii de 
abuzuri si incalcari 

demnitatii

Comisiei

33. Nu exista. 30^. La articolul 40, dupa alineatul (2) se adauga un 
nou alineat, alin.(3}, care va avea urmatorul cuprins:
(3) In exercitarea controalelor periodice de la 
alin. (2), serviciul public de asisten^ sociala are 
obligatia de a respecta demnitatea persoanei cu 
dizabilitati, precum si programul de reabilitare 
al acesteia. Vizita la domiciliu sau resedinta se va 
efectua dupa finalizarea programului de 
reabilitare, a vizitelor medicale ori a altor situatii 
asemanatoare.”

ale
persoanei 
dizabilitati, asistentii 
social! prezentandu- 
se la domiciliu in 
timpul terapiei sau 
cand aceasta se afla la 
medic, cursuri etc. Se

cu

impune 
reglementarea 
momentului la care 
asistentii social! pot 
efectua vizite la 
domiciliul persoanei 
cu dizabilitati, astfel 
meat sa tina cont de 
programul acesteia. 
Autoh amendamente: 
membrii
pentru invdtamdnt;

Comisiei

31. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:________________________________________

34. 31. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: __________________________________

Conform 
Consiliului Legislativ

aviz
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(4) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris, 
transmisa prin orice mijloc de comunicare, directiilor 
generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti.

(4) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris, 
transmisa prin orice mijloc care asigura dovada 
inregistrarii, directiilor generale de asistenta 
sociala si protectia copilului judetene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislative.

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

35. 32. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 43. - (1] Indemnizatia lunara de insotitor 
prevazuta la art. 42 alin.(l] este in cuantum egal cu 
salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit 
potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul 
de salarizare a personalului platit din fonduri publice. 
(2) Plata indemnizatiei lunare de insotitor se asigura 
de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale si de face de catre agenf:iile pentru 
pla^i §i inspec^ie sociala judefene §i a municipiului 
Bucure^ti.
(3} Plata indemnizatiei lunare de insotitor se face pe 
perioada valabilitatii certificatului de mcadrare in grad 
de dizabilitate, emis de comisia de evaluare a 
persoanelor cu dizabilitati.

32. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 43. - [1] Indemnizatia lunara prevazuta la art. 
42 alin.(l) este in cuantum egal cu salariul net al 
asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit 
prevederilor legale care reglementeaza nivelul de 
salarizare a personalului platit din fonduri publice.
(2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de la 
bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si Protectiei 
Sociale si de face de catre agenfiile pentru plafi §i 
inspec5:ie sociala jude|;ene §i a municipiului 
Bucure^ti.
(3) Plata indemnizatiei lunare se face pe perioada 
valabilitatii certificatului de mcadrare in grad de 
dizabilitate, emis de comisia de evaluare a 
persoanelor cu dizabilitati.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru fnvdtamdnt;

33. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 45.
accentuata care dispune de spatiu de locuit, poate 
beneficia de mgrijirea si protectia unui asistent 
personal profesionist la domiciliul adultului cu 
dizabilitate grava sau accentuata.

36. 33. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 45. - (1) Adultul cu dizabilitate grava sau 
accentuata care dispune de spatiu de locuit, poate 
beneficia de mgrijirea si protectia unui asistent 
personal profesionist la domiciliul sau resedinta 
adultului cu dizabilitate grava sau accentuata.
(11) se elimina

Asistentul personal 
profesionist mgrijeste 
persoana 
dizabilitati 
domiciliul persoanei 
cu dizabilitati.

(1) Adultul cu dizabilitate grava sau cu
la

Am eliminat alin. (2), 
adica posibilitatea ca
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asistentui personal 
profesionist 
ingrijeasca persoana 
cu dizabilitati la 
domiciliul
asistentului, intrucat 
aceasta 
contravine 
principiului 
demnitatii umane si 
principiului 
autodeterminarii 
persoanei 
dizabilitati.

(2) Adultul cu dizabilitate grava sau accentuat care nu 
dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori 
realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu 
pe economie poate fi integrat intr-o locuinta protejata 
sau poate beneficia de ingrijirea si protectia unui 
asistent personal profesionist, la domiciliul asistentului 
personal profesionist.
(3) Copilul cu dizabilitati care beneficiaza de ingrijirea 
si protectia unui asistent maternal, dupa tmplinirea 
varstei de 18 ani, poate beneficia in continuare de 
ingrijirea si protectia asistentului maternal, care devine 
asistent personal profesionist, prin efectul legii.
(4) Ingrijirea si protectia adultilor cu dizabilitate grava 
sau accentuata de catre asistentui personal profesionist 
se fac pe baza deciziei comisiei de evaluare a 
persoanelor cu dizabilitati judetene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5) Opinia adultului cu dizabilitate grava sau 
accentuata se va lua in considerare la luarea deciziei 
referitoare la stabilirea asistentului personal 
profesionist
(6) Contractul individual de munca al asistentului 
personal profesionist se incheie de catre directiile 
generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, sau de catre furnizorii de servicii sociale 
privati, acreditati in conditiile legii.
(7) Eliberarea atestatului de asistent personal
profesionist se face la cerere de catre Directiile 
generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti in termen de cel mult 30 de zile de la 
primirea acestora;_______________________________

sa

(1^) Minorul cu dizabilitati care beneficiaza de 
ingrijirea si protectia unui asistent maternal, dupa 
implinirea varstei de 18 ani, poate beneficia in 
continuare de ingrijirea si protectia asistentului 
maternal, care poate deveni asistent personal 
profesionist, la cererea acestuia si cu consultarea 
persoanei cu dizabilitati.
(2) Ingrijirea si protectia adultilor cu dizabilitate 
grava sau accentuata de catre asistentui personal 
profesionist se fac pe baza deciziei comisiei de 
evaluare a persoanelor cu dizabilitati judetene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti.
(3) Opinia adultului cu dizabilitate grava sau 
accentuata se va lua in considerare la luarea deciziei 
referitoare la stabilirea asistentului personal 
profesionist.
(4) Contractul individual de munca al asistentului 
personal profesionist se incheie de catre directiile 
generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, sau de catre furnizorii de 
servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. 
(4^) Eliberarea atestatului de asistent personal 
profesionist se face la cerere de catre Directiile 
generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti in termen de cel mult 30 de

masura

cu

Am pastrat, ca unica 
exceptie alin. 
posibilitatea ca fostul 
asistent maternal sa 
continue ingrijirea, la 
domiciliul propriu, a 
copilului 
dizabilitati
devine adult cu 
dizabilitati, 
considerarea legaturii 
deja create intre cele 
2 persoane.

(33,

cu
care

in

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila.

conform
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zile de la solicitare;
(8] Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si 
protectie a adultilor cu dizabilitate grava si accentuata 
de catre asistentul personal profesionist, precum si 
eliberarea atestatului de asistent personal profesionist, 
se fac de directiile generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti.

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa.

aviz
(5) Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire 
si protectie a adultilor cu dizabilitate grava si 
accentuata de catre asistentul personal profesionist, 
precum si eliberarea atestatului de asistent personal 
profesionist, se fac de directiile generale de asistenta 
sociala si protectia copilului judetene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(6) Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu 
dizabilitate grava sau accentuata pana la varsta 
majoratului poate opta sa devina asistent personal 
profesionist al acestuia.

privind

Autori amendamente: 
m em brii Comisiei
pentru mvatamant;

(9] Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu 
dizabilitate grava sau accentuata pana la varsta 
majoratului poate opta sa devina asistent personal 
profesionist.

37. 34. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 46. - Pentru fiecare adult cu dizabilitati aflat in 
ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist 
la domiciliul persoanei cu dizabilitate grava sau 
accentuata sau la domiciliul asistentului personal 
profesionist se acorda o alocatie lunara de ingrijire 
reprezentand cheltuieli lunare de locuit, hrana si 
echipament, astfel:
a) de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta 
prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 
de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru persoana adulta cu dizabilitate accentuata;

de doua ori valoarea indicatorului social de 
referinta prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca, pentru persoana adulta cu 
dizabilitate grava.''______________________________

34. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
"Art.46. - Pentru fiecare adult cu dizabilitati aflat in 
ingrijirea si protectia asistentului personal 
profesionist la domiciliul sau resedinta asistentului 
personal profesionist se acorda o alocatie lunara de 
ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, 
hrana si echipament, astfel:

eliminat 
acordarea alocatiei 
lunare de ingrijire in 
cazul in 
persoana 
dizabilitati 
ingrijita la domiciliul 
propriu, intrucat in 
acest sens exista deja 
bugetul
complementar.

Am

care
cu

este

a] de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta 
prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 
fortei de munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru persoana adulta cu dizabilitate 
accentuata;
b) de doua ori valoarea indicatorului social de 
referinta prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si m 
urma consultarilor cu 
societatea civila.

b} conform
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ocuparii fortei de munca, pentru persoana adulta cu 
dizabilitate grava."

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru mvdtamant;

38. 35. La articolul 47, alineatul (2] se modifica si si va 
avea urmatorul cuprins:
„(2) Asistentul personal profesionist beneficiaza si de 
alte drepturi, dupa cum urmeaza:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislativa.

aviz

Pet. 35 se elimina. privind

d) sa asiste si sa ofere sprijin persoanei cu dizabilitati 
in vederea integrarii sau reintegrarii sociale a acesteia, 
in procesul de educare, formare profesionala si 
angajare, participare la viata comunitatii, precum si in 
orice alte procese sau activitati similare."

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru mvdtdmdnt;

36. La articolul 47, alineatul (3) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„[3) Pe perioada absentei temporare, angajatorul are 
obligatia de a asigura persoanei cu dizabilitate grava 
sau accentuata gazduirea in familia extinsa, cu sprijinul 
zilnic al echipei mobile."

39. 36. La articolul 47, alineatul (3) se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
„(3] Pe perioada absentei temporare, angajatorul are 
obligatia de a asigura persoanei cu dizabilitate grava 
sau accentuata un inlocuitor al asistentului 
personal profesionist, gazduirea intr-un centru 
de tip respiro sau gazduirea in familia extinsa, cu 
acordul acesteia si cu sprijinul zilnic al echipei 
mobile."

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 

privind24/2000 
normele de tehnica
legislativa.

Autori omendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatdmdnt;

40. 38. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul 38. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul Conform aviz
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Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislativa.

cuprins: 
Art 49.

cuprms: 
Art 49.Asistentul personal profesionist are 

urmatoarele obligatii principale:
a) sa asiste si sa asigure sprijin persoanei cu 

dizabilitati m vederea integrarii sau reintegrarii 
sociale a acesteia;

Asistentul personal profesionist are 
urmatoarele obligatii principale:

a] sa asiste si sa asigure sprijin persoanei cu 
dizabilitate grava sau accentuata in vederea 
integrarii sau reintegrarii sociale a acesteia, 
in procesul de educare, formare 
profesionala si angajare, participare la 
viata comunitatii, precum si in orice alte 
procese sau activitati similare

b) sa ia toate masurile necesare pentru a pune 
m aplicare integral programul individual de 
reabilitare si integrare sociala, respectiv 
planul individual de servicii al persoanei cu 
dizabilitate grava, asa cum a fost aprobat de 
Comisia de evaluare;

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;b) sa colaboreze cu serviciul de evaluare complexa din 

cadrul directiilor generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti pentru identificarea 
nevoilor individuale si implementarea planului 
individual de servicii al adultului cu dizabilitate grava 
sau accentuata;
c) sa participe anual la instruirea organizata de 
angajator;
d) sa semneze un angajament, ca act aditional la 
contractul individual de munca, prin care isi asuma 
raspunderea de a pune in aplicare integral planul 
individual de servicii al adultului cu dizabilitate grava 
sau accentuata;
e) sa presteze pentru adultul cu dizabilitate grava sau 
accentuata toate activitatile si serviciile prevazute m 
contractul individual de munca, in fisa postului si in 
planul individual de servicii;
f) sa intreprinda toate actiunile necesare pentru 
reintegrarea sociala a adultului cu dizabilitati, in sensul 
incurajarii acestuia de a se autoadministra la domiciliul 
persoanei cu dizabilitati sau, dupa caz, in cadrul 
familiei asistentului personal profesionist;
g) sa pastreze legatura permanenta cu managerul de 
caz pentru a obtine din partea acestuia recomandari

c) nemodificat;

d] nemodificat;

e) nemodificat

f] sa intreprinda toate actiunile necesare pentru 
reintegrarea sociala a adultului cu dizabilitati, in 
sensul dezvoltarii autonomiei personale, la 
domiciliul sau resedinta persoanei cu dizabilitati 
sau, dupa caz, in cadrul familiei asistentului personal 
profesionist;
g) sa pastreze legatura permanenta cu managerul de 
caz pentru a obtine din partea acestuia sprijin
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privind planul de tratament si sprijin adaptat 
nevoilor specifice persoanei cu dizabilitati;
h) sa trateze cu respect, buna-credinta si mtelegere 
adultul cu dizabilitate grava sau accentuata si sa nu 
abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
i) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala 
si protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de 
ore de la luarea la cunostinta, orice modificare 
survenita in starea dizabilitate grava sau accentuata si 
alte situatii de natura sa modifice acordarea 
drepturilor prevazute de lege. 

adaptat nevoilor specifice persoanei cu dizabilitati;
h] nemodificat

i] nemodiflcat

39. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art 51. - (1) Persoanele cu dizabilitati au dreptul la 
servicii sociale la domiciliu, in comunitate sau in 
centrele prevazute la art. 32 alin.(l) lit. c).

41. 39. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 51. - (1] Persoanele cu dizabilitati au dreptul la 
servicii sociale la domiciliu sau resedinta, dupa caz, 
precum si in comunitate, in centrele prevazute la 
art. 32 alin.fl) lit. c).
[2) Serviciile sociale la domiciliu sau resedinta se 
asigura prin intermediul asistentilor personal!, 
asistentilor personal! profesionisti, precum si prin 
alte tipuri de servicii de ingrijire si asisten^, 
reglementate conform legii.
(3) Serviciile sociale in comunitate se asigura prin 
intermediul centrelor de zi si centrelor cu cazare.

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

privind

(2) Serviciile sociale la domiciliu se asigura prin 
intermediul echipelor mobile de interventie la 
domiciliu, al asistentilor personal! sau al asistentilor 
personal! profesionisti.
(3) Serviciile sociale m comunitate se asigura prin 
intermediul locuintelor protejate, centrelor de zi, 
centrelor respiro, centrelor pentru viata independenta 
pentru persoane adulte cu dizabilita^i.
(4) Pentru serviciile sociale prevazute la alin.(3), 
persoana cu dizabilitati poate beneficia de gazduire pe 
0 perioada mai mare de 24 ore.
(5) In situatii extraordinare, persoanele cu dizabilitati 
care nu pot beneficia de serviciile sociale prevazute la 
alin. (2] si (3) pot fi admise, numai cu acordul 
persoanei cu dizabilitati si numai dupa consiliere 
medicala, psihologica si juridica, Tntr-un centru de

Autoh amendamente: 
membhi Comisiei 
pentru mvdtamant;

(4) In sensul prezentei legi, tipurile de centre cu 
cazare pentru persoane adulte cu dizabilitati sunt:
a) locuinte protejate;
b] centre respiro/centre de criza
c) centre pentru viata independenta;
d] centre de abilitare si reabilitare;
el centre de ingrijire si asistenta;_________________
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abilitare reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilitati sau mtr-un centra de mgrijire si asistenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitati, pe o perioada 
mai mare de 30 zile.

(5) In situatii exceptionale, persoanele cu 
dizabilitati care nu pot beneficia de serviciile sociale 
prevazute la alin. (2] si alin. (4), literele a) si b) pot 
fi admise, numai cu acordul persoanei cu dizabilitati 
si numai dupa consiliere medicala, psihologica si 
juridica, intr-un centra pentru viata independenta, 
intr-un centru de abilitare si reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitati sau intr-un centru de 
ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati, pe o perioada mai mare de 30 zile.

(6) Pentru situatiile extraordinare prevazute la alin.(5), 
cererea de admitere in centrul de abilitare si reabilitare 
pentru persoane adulte cu dizabilitati sau in centrul de 
ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati va fi insotita de un istoric al masurilor de 
prevenire a institutionalizarii si de integrare a 
persoanei cu dizabilitati in societate.
(7) Echipele mobile si centrele prevazute la alin.(3] si 
(5) se infiinteaza ca structuri, cu sau fara personalitate 
juridica, astfel:
a] in subordinea consiliilor judetene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura 
directiilor generale de asistenta sociala si protectia 
copilului;
b) in subordinea autoritatii administratiei publice 
locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, in 
structura serviciului public de asistenta sociala, cu 
exceptia centrelor pentru viata independents pentru 
persoane adulte cu dizabilita^i, centrelor de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati si 
centrelor de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitati;
(8) Capacitatea centrelor respiro, centrelor pentru 
viata independents pentru persoane adulte cu 
dizabilitafi, centrelor de abilitare si reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitS|:i si centrelor de ingrijire 
si asistentS pentru persoane adulte cu dizabilitafi 
publice si private nu poate fi mai mare de 30 de locuri. 
CO] Echipele mobile de interventie la domiciliu.

(6] Pentru situatiile exceptionale prevSzute la 
alin.(5), cererea de admitere in centrul pentru viata 
independenta, sau in centrul de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitSti sau 
in centrul de ingrijire si asistentS pentru persoane 
adulte cu dizabilitati va fi insotitS de un istoric al 
mSsurilor de prevenire a institutionalizSrii si de 
integrare a persoanei cu dizabilitSti in societate.

(7) Echipele mobile si centrele prevazute la alin.(3) 
si (4], cu exceptia celor private, se infiinteazS ca 
structuri, cu sau fSrS personalitate juridicS, astfel:
a) in subordinea consiliilor judetene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura 
directiilor generale de asistentS sociala si protectia 
copilului;
b] in subordinea autoritatii administratiei publice 
locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, in 
structura serviciului public de asistenta sociala;
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locuintele protejate, centreie de zi, centrele respiro si 
centrele pentru viata independents pentru persoane 
adulte cu dizabilita^i, centrele de abilitare si reabilitare 
pentru persoane adulte cu dizabilitaji si centrele de 
mgrijire si asistenta pentru persoane adulte cu
dizabilita^i, publice si private functioneaza cu 
respectarea standardelor specifice de calitate.
(10} Echipele mobile de interventie la domiciliu, 
locuintele protejate, centrele de zi, centrele respiro, 
centrele pentru viata independents pentru persoane 
adulte cu dizabilitS^i, centrele de abilitare si reabilitare 
pentru persoane adulte cu dizabilitafi si centrele de 
mgrijire si asistentS pentru persoane adulte cu
dizabilitS^i publice si private sunt coordonate 
metodologic de Autoritatea pentru Protectia 
Persoanelor cu DizabilitSti.
(11} Finantarea mSsurilor de protectie de tip echipe 
mobile de interventie la domiciliu, locuintele protejate, 
centre de zi, centre respiro, centre pentru viatS 
independents pentru persoane adulte cu dizabilitSji, 
centre de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte 
cu dizabilitS^i si centre de mgrijire si asistentS pentru 
persoanele adulte cu dizabilitSti se asigurS de la 
bugetul de stat, prin bugetul directiilor generale de 
asistentS socialS si protectia copilului sau al autoritStii 
administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras 
sau comunS, dupS caz, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adSugatS alocate cu aceastS destinatie, m 
proportie de 100% din necesarul stabilit anual de 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la elaborarea 
bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate 
pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale.

(8) Capacitatea centrelor cu cazare, publice sau 
private, pentru persoane adulte cu dizabilitS^i nu 
poate fi mai mare de 50 de locuri.

(9} Toate serviciile sociale publice sau private 
functioneazS cu respectarea standardelor specifice 
de calitate. Amendament 

efectuat 
avizului CES si in 
urma consultSrilor cu 
societatea civilS.

conform

(10} Toate serviciile sociale publice sau private 
sunt coordonate metodologic de Autoritatea pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

(11} Finantarea serviciilor sociale pentru 
persoanele cu dizabilitati se asigurS de la bugetul de 
stat, prin bugetul directiilor generale de asistentS 
socials si protecjiia copilului sau al autoritStii 
administratiei publice locale la nivel de municipiu, 
oras sau comunS, dupS caz, din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adSugatS alocate cu aceastS 
destinatie, in baza standardelor de cost calculate 
pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale.

42. 40. Articolul 52 se modifies si va avea urmStorul 
cuprins: ______________

40. Articolul 52 se modifies si va avea urmStorul 
cuprins:______________________________________

Am eliminat alin. (2} 
si am renumerotat
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Art. 52. - (1) Furnizorii de servicii sociale acreditati pot 
infiinta, administra si finanta centre-pilot, pentru o 
durata de minimum 2 ani, m vederea desfasurarii unui 
tip de activitati cu caracter inovator in domeniul 
protectiei persoanelor cu dizabilitati, precum si echipe 
mobile, locuinte protejate, centre de zi, centre respiro, 
centru pentru viata independents.
[2] Infiintarea echipelor mobile, locuintelor protejate, 
centrelor de zi ,centrelor respiro si centrelor pentru 
viata independents de cStre furnizorii de servicii 
sociale acreditati se face cu avizul AutoritStii pentru 
Protectia Persoanelor cu DizabilitSti. Autoritatea 
pentru Protectia Persoanelor cu DizabilitSti emite 
avizul in termen de maximum 45 zile de la depunerea 
cererii de solicitare a avizului.
[3] Evaluarea activita^ilor cu caracter inovator se 
realizeazS de Autoritatea pentru Protectia Persoanelor 
cu Dizabilitati.
[4] Evaluarea activitStii echipelor mobile, a activitStii 
din locuintele protejate, din centrele de zi, din centrele 
respiro si centrelor pentru viatS independents 
mfiintate de catre furnizorii de servicii sociale 
acreditati se realizeazS periodic de catre Autoritatea 
pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

Art.52. - (1) Furnizorii de servicii sociale acreditati 
in conformitate cu Legea nr.197/2012 privind 
asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 
sociale cu modificarile si completarile ulterioare, 
pot infiinta, administra si finanta centre-pilot, pentru 
o duratS de minimum 2 ani, in vederea desfSsurSrii 
unui tip de activitSti cu caracter inovator in 
domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitSti, 
precum si echipe mobile sau orice tip de serviciu 
social in comunitate.

alineatele (3) si (4).

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultSrilor cu 
societatea civila.

conform

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru mvatamant;(2) se elimina

(2] Evaluarea activitafilor cu caracter inovator se 
realizeazS de Autoritatea pentru Protectia 
Persoanelor cu DizabilitSti.
(3] Evaluarea activitStii echipelor mobile, a activitStii 
din locuintele protejate, din centrele de zi, din 
centrele respiro si din centrele pentru viatS 
independents infiintate de catre furnizorii de servicii 
sociale acreditati se realizeazS anual de cStre 
Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu 
DizabilitSti.

41. La articolul 53, alineatele (2) si (4) se modifies si 
vor avea urmatorul cuprins:
(2) Persoanele cu dizabilitSti din centrele de zi, 
locuintele protejate, centrele pentru via^a 
independents pentru persoane adulte cu dizabilitafi, 
centrele de abilitare §i reabilitare pentru persoane 
adulte cu dizabilitS^i si centrele de ingrijire §i asistenjS 
pentru persoane adulte cu dizabilitafi beneficiaza de 
servicii medicale din cadrul pachetului de servicii

43. 41. La articolul 53, alineatele [2] si [4) se modifies si 
vor avea urmStorul cuprins:
„(2] Persoanele cu dizabilitSti din centrele de zi sau 
din centrele cu cazare pot benefleia de servicii 
medicale din cadrul pachetului de servicii medicale 
de bazS care se suportS din bugetul Fondului 
national unic de asigurSri sociale de sSnState, 
conform Contractului-cadru privind condi^iile 
acordSrii asistenfei medicale in cadrul sistemului de

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativS.

privind
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medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate, conform 
Contractului-cadru privind condi^iile acordarii 
asisten^ei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate.
(4) Ministerul Educatiei aloca fonduri de la buget
pentru finantarea cheltuielilor aferente:
a) activitatilor de educatie desfasurate in centrele
pentru persoanele cu dizabilitati;
b} perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor
didactice;
cl altor actiuni si activitati, in conditiile lefiii

asigurari sociale de sanatate."

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmant;(4) nemodificat

42. La articolul 54, alineatul [1] se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„[11 Persoana cu dizabilitati are dreptul sa fie ingrijita 
si protejata in orice locuinta protejata, centru de zi, 
centra respiro, centru pentru viata independents 
pentru persoane adulte cu dizabilita|:i, centru de 
abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilita^i si centru de ingrijire si asistenta pentru 
persoane adulte cu dizabilita^i de pe teritoriul tarii.

44. 42. La articolul 54, alineatele (1) si (2) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
,,(1) Persoana cu dizabilitati are dreptul sa fie 
ingrijita si protejata in orice tip de centru de zi sau 
cu cazare, public sau privat de pe teritoriul tarii.

Amendament 
efectuat in baza 
principiului liberului 
acces la serviciile de 
care are nevoie, fara 
restrictii teritoriale.

(2) Finantarea serviciilor sociale se poate face 
din bugetul de stat, din bugetele proprii ale 
judetelor, respectiv bugetele sectoarelor 
municipiului Bucuresti, sau din bugetele locale, 
din finantari private si pot fi cofinantate din 
surse proprii, din contributia beneHciarilor si din 
fonduri nerambursabile, publice si/sau private, 
cu respectarea prevederilor in vigoare.

Autori amendamente: 
m em brii Comisiei
pentru invatamant;

La articolul 55, alineatele (I) si (2) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
(2) Personalul din cadrul locuintelor protejate si 
centrelor prevazute la art. 51 alin. (2], alin. (3) si alin. 
('51 are obligatia respectarii standardelor specifice de

45. La articolul 55, alineatul (21 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(21 Personalul din cadrul serviciilor sociale 
prevazute la art. 51 alin. (21, alin. (31 si alin. (51 are 
obligatia respectarii standardelor specifice de

AmendamentuI este 
efectuat in urma 
consuitdrilor 
reprezentanti 
insti tu tiilor/orqaniza t

cu
ai
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calitate, precum si a prevederilor legale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilitati."

calitate, precum si a prevederilor legale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilitati."

iilor de profil

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamdnt;

46. 46. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

46. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

Conform aviz
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
2A/2000 
normele de tehnica 
legislativa.

(2) Dreptul la prestatiile sociale se stabileste prin 
decizie a directorului executiv al directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului m baza 
documentului care atesta incadrarea m grad de 
dizabilitate din evidenta directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului si a optiunii 
exprima.

(2) Dreptul la prestatiile sociale se stabileste prin 
decizie a directorului executiv al directiei generale 
de asistenta sociala si protectia copilului in baza 
documentului care atesta mcadrarea m grad de 
dizabilitate din evidenta directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului si a optiunii 
exprimate.

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

47. La articolul 58, alineatele [1], (2) si (8) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins:
,(1] Copiii cu dizabilitati, inclusiv copiii diagnosticati cu 
infectie de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocajie de stat 
m condi^iile §i in cuantumul prevazut de lege.
(2] Copiii cu dizabilitati, inclusiv copiii diagnosticati cu 
infectie de tip HIV/SIDA, beneficiaza de o aloca]:ie 
lunara de hrana, calculate pe baza aloca|:iei zilnice de 
hrana stabilite pentru consumurile colective din 
unita^ile sanitare publice.

47. 47. La articolul 58, alineatele (1), (2) si litera c) a 
alin. (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(1) Copiii cu dizabilitati, inclusiv copiii infecta|:i cu 
HIV sau bolnavi de SIDA, beneficiaza de aloca^ie de 
stat in condijiile §i in cuantumul prevazut de lege.
(2) Copiii cu dizabilitati, inclusiv copiii infectafi cu 
HIV sau bolnavi de SIDA, beneficiaza de o aloca^ie 
lunara de hrana, calculate pe baza alocajiei zilnice de 
hrana stabilite pentru consumurile colective din 
unita^ile sanitare publice.

Amendamentul este 
propus ca urmare a 
recomandarilor 
Consiliului Legislativ, 
prin raportare la 
terminologia agreata 
de Legea 584/2002.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;(8] Adultul cu dizabilitate grava beneficiaza de 

bugetul de subzistenta mentionat la alin. (7] cu 
indeplinirea urmatoarelor conditii, cumulativ:______('8] Adultul cu dizabilitate grava beneficiaza de bugetul
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de subzistenta mentionat la alin. (7) cu mdeplinirea 
urmatoarelor conditii, cumulativ:
a) detine un certificat de mcadrare in grad de 
dizabilitate grava.
b) nu a prestat niciodata munca m baza unui contract 
individual de munca si nici nu a obtinut venituri 
asimilate salariilor, in baza unui alt tip de contract 
asimilat contractului individual de munca.
c) in urma expertize!, Comisia de evaluate a stabilit ca 
persoana cu dizabilitati este lipsita de capacitate de 
munca

a) detine un certificat de incadrare in grad de 
dizabilitate grava.
b) nu a prestat niciodata munca in baza unui contract 
individual de munca si nici nu a obtinut venituri 
asimilate salariilor, in baza unui alt tip de contract 
asimilat contractului individual de munca
c) in urma expertize!, Comisia de expertiza a stabilit 
ca persoana cu dizabilitati este lipsita de capacitate 
de munca.

48. 53. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 61. - In vederea asigurarii accesului persoanelor 
cu dizabilitati la mediul fizic, informational si 
comunicational, autoritatile publice au urmatoarele 
obligati!:
a) sa promoveze si sa implementeze Normativul privind 
adaptarea clddirilor civile si spatiului urban la nevoile 
individuole ale persoanelor cu handicap, indicotiv NP 
051. pentru a asigura accesul persoanelor cu 
dizabilitati m imobile si facilitarea utilizarii spatiului 
urban;

53. Litera a) a articolului 61 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins; se introduce o noua litera h) care 
va avea urmatorul cuprins:
a) sa promoveze si sa implementeze reglementarile 
tehnice „Nortnativ privind adaptarea cladirilor 
civile $i spafiului urban la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000, aprobata prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 
regionale ^i administra^iei publice, nr.189/2013’' 
pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilitati 
in imobile si facilitarea utilizarii spatiului urban;

Preluarea observatiei
CL

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

Amendamentul este 
efectuat in urma 
consultarilor 
reprezentanti 
institutiilor/organiza 
tiilor de profil

b]... cuc] sa initieze si sa sustina campanii de informare 
pentru elevi, studenti si cadre didactice referitoare la 
problematica dizabilitatii si a nevoilor persoanelor cu 
dizabilitati, precum si la integrarea, respectiv 
reintegrarea 
accesibilitatii

b]... aic) sa initieze si sa sustina campanii de informare 
pentru elevi, studenti si cadre didactice referitoare la 
problematica dizabilitatii si a nevoilor persoanelor 
cu dizabilitati, precum si la integrarea, respectiv 
reintegrarea in societatea a acestora.

societatea prin realizareain

d).. d)...
e).. e)...
Ik 11^
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g)- g)-
h) sa colaboreze cu comitetul de analiza a 
problemelor persoanele cu dizabilitati, 
organizat la nivel judetean, in vederea 
intocmirii planului anual de masuri 
privind
persoanei cu dizabilitati in comunitate, 
care va cuprinde si sectiunea de 
accesibilitate pentru persoana cu 
dizabilitati 

solutionarea problemelor

54. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Cladirile de utilitate publica, caile de acces, 
cladirile de locuit construite din fonduri publice, 
statiile mijloacelor de transport in comun, peroanele 
statiilor de transport feroviar, spatiile de parcare, 
strazile si drumurile publice, telefoanele publice, 
bancomatele vor fi adaptate conform prevederilor 
legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul 
neingradit al persoanelor cu dizabilitate, fiind dotate 
cu minimum o rampa acces, mobila sau flxa, in 
termen de cel mult 1 an de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi.
(2) Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor 
adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, 
conform prevederilor legale in domeniu, cu minimum 
o rampa de acces, mobila sau fixa, in termen de cel 
mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi."

49. 54. La articolul 62, alineatele (1), (2) si (4) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
,,(1) Cladirile de utilitate publica, caile de acces, 
cladirile de locuit construite din fonduri publice, 
statiile mijloacelor de transport in comun, peroanele 
statiilor de transport feroviar, spatiile de parcare, 
spatiile de servicii, strazile si drumurile publice, 
mediul informational, 
administrativ vor fi adaptate conform prevederilor 
legale m domeniu, astfel meat sa permita accesul 
neingradit al persoanelor cu dizabilitatex

Conform avizului 
Consiliului Legislativ, 
prevederilor Legii 
24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislative si avizului 
Consiliului Economic

comunicational si si Social.
Dat fiind faptul ca 
mentiunea „de la data 
intrarii in vigoare a 
legii" nu poate fi 
incorporate in actul 
normativ de baze, se 

adeugarea

(2) Cladirile de patrimoniu si cele istorice vor fi 
accesibilizate din punct de vedere fizic, 
informational, comunicational si administrativ,
conform prevederilor legale in domeniu, in termen 
de cel mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi.

impune 
unei cifre romane in
prezenta lege de 
modificare 
completare care sa 
prevada 
obligativitatea 
conformarii 
termen de 1 an. 
Masurile

SI
(3)...

(3)...

in

(4') Autoritatile administratiei publice locale au de
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obligatia sa inciuda in comisiile de recep(ie a 
lucrarilor de constructii ori de adaptare a 
obiectivelor prevazute la alin.(l) (2), 
reprezentan^i desemna^i de comitetul de analiza 
a problemelor persoanelor cu dizabilitati de la 
nivel judetean, selectati din randul persoanelor 
propose de organizatiile neguvernamentale ale 
persoanelor cu dizabilita^i, membri in comisie.

accesibilizare privesc 
aspecte care pin de 
mediul 
informational 
administrativ. Orice 
evidenpiere a unuia 
dintre aceste aspecte 
le elimina pe celelalte 
doua din atentia 
publica.

fizic,
sau

Art. 62 §i art. 63, prin 
institutiile 

publice, in principal, 
sunt obligate sa 
adapteze cladirile in 
mediu fizic, chiar si 
cele
monument istoric, 
insa aceasta obligatie 
nu este respectata 
(nici macar in Oradea. 
Exemplu 1: chiar 
cladirea de control in 
asistenpa sociala a 
standardelor 
accesibilitate 
persoanelor 
dizabilitapi, institupia 
AJPIS, care a fost 
reabilitata 
publicarea legii 448, 
nu este adaptata 
conform cerinpelor

care

considerate

de
a

cu

dupa
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legale si standardelor 
in constructii. In acest 
caz nu se respectata 
nici macar articolul 
62 din lege. Exemplul 
2: Cladirea ANAF, dar 
si alte institutii re 
derefinta, in conditiile 
in care legea 448 a 
fost publicata acum 
15 ani). Exemplul 3: 
cladirile 
renovate si reabilitate 
dupa anul 2006, sunt 
in buna partea 
neadaptate.

publice

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru mvatamant;

50. 55. La articolul 62, dupa alineatul [4) se introduce un 
nou alineat, alin. (5] cu urmatorul cuprins:
„(5) Autoritatile administratiei publice locale raspund 
civil, contraventional sau, dupa caz, penal, pentru 
nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul 
articol."

55. La articolul 62, dupa alineatul [4} se introduce un 
nou alineat, alin. (5) cu urmatorul cuprins:
„(5} „Nerespectarea prevederilor alin.[l] - (4] de 
catre autorita^ile administrafiei publice locale atrage, 
dupa caz, raspunderea civila sau contraven|:ionala a 
acestora."

Autoritatile publice 
nu raspund penal 
conform art. 135 din 
Codul Penal.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

51. 56. La articolul 63, alineatele (1) si [3} se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
„[1) Autoritatile prevazute de lege au obligatia sa 
elibereze autorizatia de constructie pentru cladirile de 
utilitate publica numai in conditiile respectarii 
prevederilor legale. Normativului privind adaptarea

56. La articolul 63, alineatele (1) si (3) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Autoritatile prevazute de lege au obligatia sa 
elibereze autorizatia de constructie pentru cladirile 
de utilitate publica numai in conditiile respectarii
reglementarii tehnice „Normativ privind

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa._________

avizului

privind
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cladirUor civile si spatiului urban la nevoile individuale 
ale persoonelor cu handicap, indicativ NP 051.

adaptarea cladirilor civile $i spafiului urban la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, 
aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltarii regionale $i administra(iei 
publice, nr.189/2013”.

Autori amendomente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtamdnt;(3) Adaptarea accesului m cladirile aflate in 

patrimoniul public sau privat al statului ori al unitatilor 
administrativ-teritoriale se face si m conditiile cand nu 
se realizeaza lucrarile prevazute la alin. (2], la 
solicitarea persoanelor cu dizabilitati.

[3] nemodificat

52. La articolul 63, dupa alineatul (3] se introduce un 
nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Ocuparea domeniului public cu rampe de acces 
destinate accesului persoanelor cu dizabilitati m 
cladiri este scutita de la plata taxelor locale."

Ca urmare 
sesizarilor venite de 
la persoane cu 
dizabilitati, mtrucat 
exista situatii in care 
consiliile 
percep taxe pentru 
ocuparea domeniului 
public cu rampe de 

destinate 
accesului persoanelor 
cu dizabilitati.

a

locale

acces

53. 57. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 64. - (1) Pentru a asigura accesul nemgradit al 
persoanelor cu dizabilitati la transport si calatorie, 
autoritatile administratiei publice locale au 
urmatoarele obligatii:

57. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 64. - (1) Pentru a asigura accesul neingradit al 
persoanelor cu dizabilitati la transport si calatorie, 
autoritatile administratiei publice locale au 
urmatoarele obligatii:

a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport m comun 
aflate in circulatie;
b) adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport 
in comun conform prevederilor legale, inclusiv 
marcarea prin pavaj tactil a spatiilor de acces spre usa

a) sa adapteze toate mijloacele de transport in 
comun aflate in circulatie;
b) sa adapteze toate mijloacele de transport in 
comun conform prevederilor legale, inclusiv sa 
marcheze prin pavaj tactil spatiile de acces spre usa
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de intrare in mijlocul de transport;
c] montarea panourilor de afisaj corespunzatoare 
nevoilor persoanelor cu dizabilitati vizuale si auditive 
in mijloacele de transport public;
d) imprimarea cu caractere mari si in culori 
contrastante a rutelor si a indicativelor mijloacelor de 
transport in comun.

de intrare in mijlocul de transport;
c] sa monteze panourile de afisaj corespunzatoare 
nevoilor persoanelor cu dizabilitati vizuale si 
auditive in mijloacele de transport public;
d] sa imprime cu caractere mari si in culori 
contrastante rutele si indicativele mijloacelor de 
transport in comun;
e] oferirea de informatii de calatorie intr-un limbaj 
clar si accesibil pentru persoane cu deficiente 
intelectuale.
(2] To\.\ operatorii de taxi au obliga^ia sa asigure cel 
pu^in un autovehicul adaptat transportului 
persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul 
rulant

Completarea art.64 
alin.(l) cu litera e), 
necesara 
asigurarea indrumarii 
persoanelor 
deficiente 
intelectuale 
informatii 
calatorie.

pentru

cu

cu
de

(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, autoritatile locale au obligatia de a 
asigura existenta unui numar de taxiuri adaptate 
transportului persoanelor cu dizabilitati care utilizeaza 
fotoliul rulant, intr-un procent egal cu raportul dintre 
numarul persoanelor cu dizabilitati care utilizeaza 
fotoliul rulant si totalul populatiei din unitatea 
administrativ-teritoriala respectiva.
(3) Constituie discriminare refuzul conducatorului de 
taxi de a asigura transportul persoanei cu dizabilitati, 
precum si a dispozitivului de mers.
(4) Autoritatile administratiei publice locale 
competente si administratorii drumurilor publice au 
urmatoarele obligatii:
„a] adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si 
drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv 
marcarea prin pavaj tactil, inclusiv la cererea unei 
persoane cu dizabilitati;
b] montarea sistemelor de semnalizare sonora si 
vizuala la intersectiile cu trafic intens.
(5) Cainele-ghid care insoteste persoana cu dizabilitate 
grava are acces liber si gratuit in toate locurile publice 
si in toate mijloacele de transport in comun.

Alineatul [2] ramane 
in forma din legea m 
vigoare, cu inlocuirea 
termenului “masina" 
cu "autovehicul".

[3} nemodificat
Persoanele 
depind de cainele- 
ghid nu pot avea 
acces in locurile 
publice 
mijloacele 
transport in comun, 
daca cainelui-ghid nu 
ii este permis accesul 
neconditionat (spre 
ex. fara botnita}

care
[4) Autoritatile administratiei publice locale 
competente conform legii si administratorii 
drumurilor publice au urmatoarele obligatii:
„a) sa adapteze trecerile de pietoni de pe strazile si 
drumurile publice conform prevederilor legale, 
inclusiv prin marcarea cu pavaj tactil, inclusiv la 
cererea unei persoane cu dizabilitati; 
b) sa monteze sistemele de semnalizare sonora si 
vizuala la intersectiile cu trafic intens.
(5) Cainele-ghid care msoteste persoana cu 
dizabilitate grava are acces liber si neconditionat m 
toate locurile publice si m toate mijloacele de 
transport in comun.

inSI
de

Autori amendamente:
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membrii Comisiei 
pentru invatamant;

54. 58. La articolul 65, alineatul (5) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„(5) In spatiile de parcare ale domeniului public si cat 
mai aproape de domiciliul persoanei cu dizabilitati, 
administratorul acestora repartizeaza un loc de 
parcare gratuita persoanei cu dizabilitati care a 
solicitat acest lucru."

58. La articolul 65, alineatul (5) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
„(5] In spatiile de parcare ale domeniului public si 
cat mai aproape de domiciliul sau resedinta 
persoanei cu dizabilitati, administratorul acestora 
repartizeaza un loc de parcare gratuita la solicitarea 
persoanei cu dizabilitati''

Conform avizului 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislativa.
Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmant;

55. La articolul 65, alineatul (5] se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
In spatiile de parcare ale domeniului public si cat mai 
aproape de domiciliu administratorul acestora 
repartizeaza locuri de parcare gratuita persoanelor cu 
handicap care au solicitat si au nevoie de astfel de 
parcare.

La articolul 65, alineatul (5) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
In spatiile de parcare ale domeniului public si cat mai 
aproape de domiciliu administratorul acestora 
repartizeaza un loc de parcare gratuit persoanei cu 
dizabilitati si/sau reprezentantului legal care a 
solicitat acest lucru.

Apreciem ca fiind 
oportuna acordarea 
posibilitatii 
reprezentantului 
legal de a beneficia de 
repartizarea unui loc 
de parcare.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatdmdnt;

SI

56. 59. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
(1) Operatorii de telefonie au urmatoarele obligatii:
a) sa adapteze cel putin o cabina la o baterie de 
telefoane publice m conformitate cu prevederile legale 
in vigoare;
b) sa furnizeze informatii despre costurile serviciilor m 
forme accesibile persoanelor cu dizabilitati.
(2) Operatorii de servicii bancare au obligatia sa puna 
la dispozitia persoanelor cu dizabilitati, la solicitarea

59. La articolul 67, alineatele [1] si (4] se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
(1) Operatorii de telefonie au urmatoarele obligatii: 

a) se abroga Reformulat ca urmare 
a observatiei CL 
Art.lOO referitor la 
sanctiunile 
contraventionale 
include si art.67.
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acestora, extrase de cont si alte informatii m formate 
accesibile.
(3] Angaja^ii operatorilor de servicii bancare §i po^tale 
au obligafia de a acorda asistenfa in completarea 
formularelor, la solicitarea persoanelor cu dizabilitati.
(4) Operatorii economici furnizori de produse de baza, 
precum si farmaciile au obligatia sa asigure asistenta si 
sprijin persoanelor cu dizabilitati, ori de cate ori este 
nevoie."

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

(4) Operatorii economici furnizori de produse 
alimentare, precum si farmaciile au obligatia sa 
asigure asistenta si sprijin persoanelor cu 
dizabilitati, la solicitarea acestora."

57. 60. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 68.- Proprietarii de spatii hoteliere au 
urmatoarele obligatii:

60. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 68.- Proprietarii de spatii hoteliere au obligatia 
de a lua toate masurile necesare pentru 
accesibilizarea spatiului fizic, informational si a 
procedurilor administrative pentru persoanele 
cu dizabilitati, prin implementarea a cel putin 
urmatoarelor masuri:
a) sa adapteze cel putin o camera pentru gazduirea 
persoanei cu dizabilitati care utilizeaza fotoliul 
rulant;
b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile 
intrarea, receptia si sa detina harta tactila a cladirii;
c] sa monteze insemne tactile in lifturi sau lifturi cu 
insemne tactile acolo unde nu exista;"
d] sa elimine obstacolele §i barierele fa^a de accesul 
deplin la spatiile comune si la serviciile oferite."

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislative.

avizului

privind

a] sa adapteze cel putin o camera pentru gazduirea 
persoanei cu dizabilitati care utilizeaza fotoliul rulant; Ca urmare 

observatiilor 
referitoare 
necesitatea 
accesibilizarii nu doar 
a spatiului fizic, ci si a 
spatiului
informational si a
procedurilor
administrative.

a
CES

la
b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, 
receptia si sa detina harta tactila a cladirii;
c) sa monteze msemne tactile m lifturi sau lifturi cu 
msemne acolo unde nu exista.”

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

58. - Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul Este necesara si
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cuprins:
„Art.70. - (1) Autoritatile centrale si locale publice, 
precum si institutiile centrale si locale, publice sau de 
drept privat, au obligatia de a asigura servicii de 
informare si documentare accesibile persoanelor cu 
dizabilitati.
(2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi, serviciile de relatii cu publicul vor 
afisa si vor dispune de informatii accesibile 
persoanelor cu deficiente vizuale, intelectuale sau 
senzoriale."

modificarea art. 70 ca 
urmare a observatiei 
CES

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

59. 61. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 74. - [1) In vederea asigurarii evaluarii, orientarii, 
formarii si reconversiei profesionale a persoanelor cu 
dizabilitati, autoritatile publice prin Agenda Nationals 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, au obligatia sa ia 
urmatoarele masuri specifice:
a) sa realizeze/diversifice/sustina financiar programe 
privind orientarea profesionala a persoanelor cu 
dizabilitati:
b) sa asigure reconversia profesionala a persoanelor cu 
dizabilitati in conformitate cu abilitatile acesteia;
c) sa coreleze pregatirea profesionala a persoanelor cu 
dizabilitati cu cerintele pietei muncii;
d) sa creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare 
si orientare profesionala in orice meserie, in functie de 
abilitatile persoanelor cu dizabilitati;
e) sa infiinteze, sa finanteze si sa actualizeze lunar, la 
nivelul fiecarui judet, respectiv sector al Municipiului 
Bucuresti, un registru electronic de facilitare a 
angajarii persoanelor cu dizabilitati, aflate in cautarea 
unui loc de munca. Agenda Nationals pentru Ocuparea 
Fortei de MuncS, in colaborare cu directiile generale de

61. Articolul 74, alin. [1), lit. e] si alin. (2) se modifies 
si vor avea urmStorul cuprins; se introduce un nou 
alin. (4) care va avea urmStorul cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnicS 
legislativS.

avizului

privind

Autoh amendamente: 
m embrii Comisiei
pentru invatamant;- litera e) se modifies astfel:

"e) sS infiinteze, sS finanteze si sS actualizeze lunar, 
la nivelul fieeSrui jude^ respectiv sector al 
Municipiului Bucuresti, un registru electronic de 
facilitare a angajSrii persoanelor cu dizabilitati, aflate 
in eSutarea unui loc de muncS. Agenda Nationals 
pentru Ocuparea Fortei de MuncS, in colaborare cu 
directiile generale de asistentS socialS si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor
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asistenta sociala si protectia copilului judetene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 
va mregistra persoanele cu dizabilitati, aflate in 
cautarea unui loc de munca, precum si detalii legate de 
pregatirea si experienta profesionala. De asemenea, 
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va 
mregistra autoritatile si institutiile publice si 
persoanele juridice, publice sau private care ofera 
locuri de munca persoanelor cu dizabilitati. Accesul la 
registrul de facilitare a angajarii este gratuit, atat 
pentru persoanele cu dizabilitati aflate m cautarea unui 
loc de munca, cat si pentru autoritatile si institutiile 
publice si pentru persoanele juridice, publice sau 
private care doresc sa angajeze persoane cu 
dizabilitati.

municipiului Bucuresti, inregistreaza persoanele cu 
dizabilitati, aflate in cautarea unui loc de munca, 
precum si detalii legate de pregatirea si experienta 
profesionala. De asemenea, Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca inregistreaza 
'autoritatile si institutiile publice si persoanele 
juridice, publice sau private care ofera locuri de 
munca persoanelor cu dizabilitati. Accesul. la 
registrul de facilitare a angajarii persoanelor cu 
dizabilitati, aflate in cautarea unui loc de munca 
este gratuit, atat pentru persoanele cu dizabilitati 
aflate m cautarea unui loc de munca, cat si pentru 
autoritatile si institutiile publice si pentru persoanele 
juridice, publice sau private care doresc sa angajeze 
persoane cu dizabilitati."

(23 Evaluarea si orientarea profesionala a adultilor 
cu dizabilitati se realizeaza de catre serviciul de 
evaluare complexa a adulfilor cu dizabilitafi din 
cadrul directiilor judetene de asistenta sociala, 
respectiv a Municipiului Bucuresti in conditiile legii.

(2) Evaluarea si orientarea profesionala a adultilor cu 
dizabilitati se realizeaza de catre serviciul de evaluare 
complexa din cadrul directiilor judetene de asistenta 
sociala, respectiv a Municipiului Bucuresti m conditiile 
legii.

(33...
(33 In vederea facilitarii si mcurajarii mcadrarii in 
munca a persoanelor cu dizabilitati, Agentia Nationala 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile 
judetene, are obligatia de a informa cel putin anual sau 
ori de cate ori intervin modificari, persoanele juridice 
de drept public si privat despre drepturile si obligatiile 
pe care acestea le au cu privire la Tncadrarea in munca 
a persoanelor cu dizabilitati, precum si cu privire la 
facilitatile de care beneficiaza in cazul angajarii 
acestora."

(43Autoritatile publice locale vor colabora cu 
comitetul de analiza al problemelor persoanele cu 
dizabilitati, organizat la nivel judetean, in vederea 
intocmirii planului anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu dizabilitati in
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comunitate, care va cuprinde si sectiunea de 
orientare, formare profesionala, ocupare si angajare 
m munca pentru persoana cu dizabilitati.

64. La articolul 78, dupa alineatui (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (3^), cu urmatorul cuprins:
„(3i) Suma mentionata la alin. (3) lit. b), calculate ca 
diferen^a pana la nivelul prevazut la lit. a], reprezinta 
pretul de achizitie inclusiv TV A, in cazul angajatorilor 
care nu au drept de deducere a TVA pentru achizitiile 
respective, potrivit art 297 din Legea 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile 
ulterioare. In cazul angajatorilor care au drept de 
deducere a TVA pentru achizitiile respective, suma 
reprezinta pretul de achizitie exclusiv TVA."

60.

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatdmant;

Pet. 64 se elimina.

61. 67. Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

67. La articolul 85, alin. (2], (3], (7) si (9) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
2A/2000 
normele de tehnica 
legislative.

avizului

[2] tncadrarea in grad si tip de dizabilitate a 
persoanelor cu dizabilita^i se face de comisia de 
evaluare a persoanelor cu dizabilitafi, denumita m 
continuare comisia de evaluare, pe baza raportului 
serviciilor de evaluare complexa.

(2) Incadrarea in grad si tip de dizabilitate a 
persoanelor cu dizabilita^i se face de catre comisia 
de evaluare a persoanelor cu dizabilita^i, denumita in 
continuare comisia de evaluare, pe baza raportului 
serviciul de evaluare complexa a copiilor cu 
dizabilita^i, respectiv serviciul de evaluare 
complexa a adu4ilor cu dizabilita^i.
(3) Comisia de evaluare este organ de specialitate al 
consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al 
sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate 
decizionala in materia incadrarii persoanelor cu 
dizabilita^i in grad si tip de dizabilitate si are 
urmatoarea componenta:

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;[2) Comisia de evaluare este organ de specialitate al 

consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al 
sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate 
decizionala m materia incadrarii persoanelor cu 
dizabllltafl in grad si tip de dlzabllltate si are 
urmatoarea componenta:

a) presedinte - un medic de specialitate expertiza 
medicala a capacitatii de munca, medicina interna.

a] presedinte - un medic de specialitate expertiza 
medicala a capacitatii de munca, medicina interna.
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medicina de familie sau un medic de medicina 
generala, absolvent de cursuri de management in 
domeniul sociomedical;
b) un medic de specialitate expertiza medicala a 
capacitatii de munca, medicina de familie sau un medic 
de medicina generala, propus de directia de sanatate 
publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant desemnat de organizatiile 
neguvernamentale care desfasoara activitati de 
protec^ie a drepturilor la—persoanelor cu 
dizabilitati;
d} un psiholog;

e) un asistent social.

medicina de familie sau un medic de medicina 
generala, absolvent de cursuri de management in 
domeniul sociomedical;
b] un medic de specialitate expertiza medicala a 
capacitatii de munca, medicina de familie sau un 
medic de medicina generala si un medic pediatru, 
propusi de directia de sanatate publica judeteana, 
respectiv a municipiului Bucuresti;
c) doi reprezentanti desemnati de organizatiile 
neguvernamentale care desfasoara activitati de 
protec^ie a copiilor cu dizabilitati, respectiv a 
adultilor cu dizabilitati;
d) un psiholog si un psihopedagog;
e] doi asistenti sociali;

(7) Pre§edintele §i membrii comisiei de evaluare nu 
fac parte din serviciul de evaluare complexa a
copiilor cu dizabilita^i, respectiv serviciul de 
evaluare complexa a adul^ilor cu dizabilital:!.

(7) Pre§edintele §i membrii comisiei de evaluare nu fac 
parte din Serviciile de evaluare complexa.

(9) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se 
stabile§te mcadrarea in grad §i tip de dizabilitate sunt 
aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, 
familiei §i protecjiiei sociale ^i al ministrului sanatajiii." (9) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se 

stabile§te mcadrarea in grad §i tip de dizabilitate 
sunt aprobate prin ordin comun al ministrului 
muncii, si solidaritatii sociale §i al ministrului 
sanatat:ii.''_____________________________________
51



62. 68. La articolul 86^ alineatul (1) se abroga. nemodificat S-a introdus 
abrogarea lit.a) a 
alin.(l) al art.115 din 
Legea nr.272/2004, 

urmare 
observatiei de la 
pct.60 din avizul CL.

ca a

Autori amendamente: 
m em brii Com isiei
pentru invatdmant;

63. 69. La articolul 86^ alineatele (2), (2^) si (3] se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

69. La articolul 86^, alineatele (2), (2^] si (3) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Conform avizului 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislative.

(2^) Pentru persoanele cu dizabilitati a caror afectiune 
necesita necesita ingrijiri medicale paliative, 
certificate de medicul de specialitate, comisia de 
evaluare elibereaza un certificat permanent de 
mcadrare m grad de dizabilitate.

(21] Pentru persoanele cu dizabilitati a caror 
afectiune necesita mgrijiri medicale paliative, 
certificate de medicul de specialitate, comisia de 
evaluare elibereaza un certificat permanent de 
mcadrare in grad de dizabilitate.

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtamdnt;

70. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 87.- (1) Comisia de evaluare are urmatoarele 
atribujii principale:
a) stabile§te mcadrarea m grad §i tip de dizabilitate §i 
perioada de valabilitate a certificatului, precum si lipsa 
capacitatii de munca a persoanei cu dizabilitati, pe baza 
rapoartelor de evaluare complexa elaborate de 
serviciile de evaluare complexa;

64. 70. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
„Art. 87.- (1) Comisia de evaluare are urmatoarele 
atribu^ii principale:
a] stabile§te incadrarea in grad §i tip de dizabilitate 
§i perioada de valabilitate a certificatului, pe baza 
rapoartelor de evaluare complexa elaborate de 
serviciile de evaluare complexa a copiilor cu 
dizabilitafi, respectiv serviciul de evaluare 
complexa a adu4ilor cu dizabilita(i.
b] elaboreaza programul individual de reabilitare si 
integrare sociala, pe baza propunerilor serviciilor

Comisia de evaluare 
efectueaza evaluarea 
capacitatii de munca.

Comisia de evaluare 
elaboreaza
Programul individual 
de reabilitare si 
integrare sociala, 
precum si planul de 
servicii, 
propunerea

b) aproba program individual de reabilitare si 
integrare sociala elaborat de serviciile de evaluare

la
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complexa, precum si planul individual de servicii 
elaborat de managerul de caz;
c) stabile^te masurile de protec^ie a persoanei cu 
dizabilitati, in condifiile legii;
d) revoca sau inlocuie^te masura de protec^ie stabilita, 
in condi^iile legii, daca imprejurarile care au 
determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
e) informeaza persoana cu dizabilitati sau 
reprezentantul legal al acesteia cu privire la masurile 
de protec;:ie stabilite, drepturile §i obliga^iile ce le 
revin;
f) promoveaza drepturile persoanelor cu dizabilitati in 
toate activitafile pe care le intreprinde, in sensul 
protectiei si integrarii sociale a acestora.

de evaluare complexa a copiilor cu dizabilitafi, 
respectiv serviciul de evaluare complexa a 
adu4ilor cu dizabilita^i.

serviciilor 
evaluare complexa. 
Armonizare cu partea 
de definitii de la art. 5 
(manager de caz, 
programul individual 
de reabilitare, planul 
de servicii).
Conform avizului 
Consiliului Legislativ, 
prevederilor Legii 
24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislative si avizului 
Consiliului Economic 
si Social

de

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru fnvatamant;

La articolul 87, alin. (1) se adauga doua noi litere, g) 
si h), cu urmatorul cuprins:
„g) transmite din oficiu, prin intermediul 
secretariatului comisiei de evaluare, certiflcatul 
de incadrare in grad de dizabilitate catre 
directiile generale de asisten^ sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, catre 
unitatea administrativ teritoriala, precum si 
catre serviciul public de asistent^ sociala din 
subordinea primariilor._______________________

65.
Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;
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h) transmite din oficiu, prin intermediul 
secretariatului comisiei de evaluare, certificatul de 
incadrare m grad de dizabilitate catre directia locala 
de taxe si impozite in vederea acordarii scutirilor de 
impozite/taxe aplicabile conform Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal."

66. 72. Articolul 89 se modified si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 89. - (1] Odata cu emiterea certificatului de 
incadrare m grad si tip de dizabilitate, comisia de 
evaluare are obligatia de a elabora programul 
individual de reabilitare si integrate sociala al 
persoanei cu dizabilitati.

72. La articolul 89, alineatele [1) si [2) se modified si 
vor avea urmdtorul cuprins:
[1] Odatd cu emiterea certificatului de incadrare in 
grad si tip de dizabilitate, comisia de evaluare are 
obligatia de a elabora programul individual de 
reabilitare si integrate sociala al persoanei cu 
dizabilitdti, respectiv planul individual de servicii, 
precum si o anexa la certificatul de incadrare in 
grad de dizabilitate, cuprinzand toate drepturile 
de care beneficiaza persoanele cu dizabilitati in 
Romania.
(2) Pentru elaborarea programului individual de 
reabilitare si integrate sociala serviciul de evaluare 
va colabora cu persoana cu dizabilitati sau cu 
reprezentantul legal al acesteia, precum si cu 
asistentul personal sau asistentul personal 
profesionist, dupa caz.

In urma avizului 
Consiliului Legislativ 

urmainSI
consultarilor 
societatea civila si 
CES.

cu

Comisia de evaluare 
complexa 
persoanelor 
dizabilitati are rolul 
de aprobare a 
propunerii 
serviciului.

a
(2) Pentru elaborarea programului individual de 
reabilitare si integrate sociala comisia de evaluare va 
colabora cu persoana cu dizabilitati sau cu 
reprezentantul legal al acesteia, precum si cu asistentul 
personal sau asistentul personal profesionist, dupa caz.

cu

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru fnvatamant;

73. La articolul 90^, alineatele (1) si (2) se modifica si 
se completeaza dupa cum urmeaza:
„(1] Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:

67. 73. La articolul 90^, alineatele (1) si (2] se modifica si 
se completeaza dupa cum urmeaza:
„(1) Principalele atributii ale Comisiei superioare 
sunt:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

avizului

privind
a^) pune m aplicare criteriile medicopsihosociale pe 
baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de 
dizabilitate a persoanelor cu dizabilitati, aprobate prin - Litera a^) se elimina
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ordin al ministrului muncii si justitiei sociale si al 
ministrului sanatatii, la propunerea Autoritatii pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati;

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

74. La articolul 90^, alineatele (2) si (3) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
„{2) Reevaluarea persoanei se va realiza in termen de 
60 de zile calendaristice de la data inregistrarii deciziei 
de reevaluate la directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului.
(3) In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se 
prezinta, fara motiv, la a doua convocare a serviciului 
de evaluate complexa, directorul directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act 
administrativ, suspendarea dreptului de asistenta 
sociala sub forma de prestatii sociale."

68. 74. La articolul 90^, alineatele (2) si (3) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislativa.

avizului

privind

(3) in cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se 
prezinta in mod nejustiflcat la a doua convocare a 
serviciului de evaluate complexa a copiilor cu 
dizabilitafi, respectiv serviciul de evaluare 
complexa a adulfilor cu dizabilitafi, directorul 
directiei generale de asistenta sociala si protectia 
copilului dispune, prin act administrativ, 
suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma 
de prestatii sociale.”

Autoh amendamente: 
m em brii Com isiei
pentru mvotomant;

69. 75. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(1) Se mfiinteaza, pe langa Autoritatea pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati, Consiliul de analiza a 
problemelor persoanelor cu dizabilitati, denumit in 
continuare Consiliul, cu rol consultativ, in urmatoarea 
componenta:
a) presedintele Autoritatii pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati;
b) presedintele Consiliului National al Dizabilitatii din 
Romania;

75. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
(1] Se mfiinteaza, pe langa Autoritatea pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati, Consiliul de 
analiza a problemelor persoanelor cu dizabilitati, 
denumit in continuare Consiliul, cu rol consultativ, in 
urmatoarea componenta:
a) presedintele Autoritatii pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati;
b) cate un reprezentant ai ministerelor care sunt 
puncte de contact pentru implementarea Convenfiei 
prevazute la art.l6 alin.(l] din Legea nr. 8/2016 
privind infiin5;area mecanismelor prevazute de 
Conven^:ia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitafi;

Preluarea observatiei 
CES

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmant;
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c} reprezentanti ai organizajiilor neguvernamentale 
care desfa§oara programe de aparare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilita^:i - in numar egal cu cel al 
reprezentantilor institutiilor publice prevazute la 
lit.a) si b].

c) un reprezentant al Autoritatii pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati;

d] un reprezentant al Ministerului Muncii si 
Solidaritatii Sociale;
e) un reprezentant al Ministerului Sanatatii; 

reprezentantf] al organizatii
neguvernamentale pentru protectia drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati;
g) cate un reprezentant al organismelor administratiei 
publice centrale si/sau locale, precum si al altor 
organisme de drept public sau privat din domeniu, cu 
statut de membri nepermanenti, in functie de 
problemele ce urmeaza a fi solutionate."

un unei

Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 93. - (1] La nivelul judetelor si sectoarelor 
municipiului Bucuresti se vor infiinta, pe langa 
directiile generate de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, comitete de analiza a 
problemelor persoanelor cu dizabilitati.

Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 93. -

Acest articol nu a 
produs efecte de ani 
de zile, fiind in 
contrast cu enuntul 
Articolului 1, (p.l) cu 
privire la "obligatia 
autoritatilor publice" 
trebuie 
regaseasca 
cuprinsul legii prin 
clarificarea 
prevederi existente, 

introducerea

70.

(1) La nivelul judetului si sectoarelor 
municipiului Bucuresti se vor infiinta, pe 
langa directiile generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 
comitete de analiza a problemelor 
persoanelor cu dizabilitati, sub monitorizarea 
Institutiei Prefectului, care prezideaza 
sedintele de plen.

sa se
in

unor

sau
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(2) Comitetul de analiza a problemelor 
persoanelor cu dizabilitati este organul 
consultativ fara personalitate juridica, iar 
infimtarea, modul de organizare si 
functionare se aproba prin hotararea 
consiliului judetean, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucure^ti.
(3) Din component comitetului de analiza 
a problemelor persoanelor cu dizabilita^i 
fac parte cu drept de vot atat institutii 
publice de la nivel local, cu o paritate de 
maxim 50% din totalul membrilor, cat si 
alte
(asociatii/fundatii/federatii 
persoanelor 
persoanelor afectate de boli cronice, 
asociatii comunitare, civice, patronale, 
sindicale, furnizori de servicii sociale, 
medicale, educationale, reprezentate local, 
operator! economic! care au persoane cu 
dizabilitati angajate), dintre care va fi 
inclusa minim o persoana cu dizabilitati, 
un parinte de copil cu dizabilitati $i un 
reprezentant legal al unui adult cu 
dizabilita|:i.

unora noi care sa 
contribuie 
eficient 
materializarea 
obligativitatii 
autoritatilor locale de 
implementare §i 
respectare a legii prin 
crearea de planuri de 
masuri 
adoptate §i a unor 
programe 
promovare 
drepturilor la nivel 
local, documente 
programatice 
ancorate in realitatile 
comunita^ii, 
mtocmite pe baza de 
dialog public, cu 
ajutorul unei comisii 
cu functie de dialog 
social, Tn care sa fie 
invitate cu drept de 
vot parti interesate 
(asocia^ii/funda^ii/fe 
derajii 
persoanelor 
dizabilitati, 
persoanelor afectate 
de boli cronice, 
asociatii comunitare, 
civice, patronale, 
sindicale, coalitii>

mai
la

locale

de
a

par(:i interesate
ale

dizabilitati, alecu

ale
(4) Solicitarile de inscriere in comitete de 
analiza a problemelor persoanelor cu 
dizabilitati se adreseaza secretariatului 
comitetului;
(5) Recunoa§terea calitafii de membru in 
comitetul de analiza a! problemelor 
persoanelor cu dizabilitati se realizeaza de

cu

/
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secretariatul tehnic al comitetului, prin 
constatarea criteriilor de eligibilitate, m baza 
cererii de mscriere si a documentelor 
justificative anexate cererii.
(6) Criteriile de eligibilitate sunt urmatoarele:

a) Solicitantul este persoana juridica cu 
sediul sau filiala in judetul arondat 
comitetului;
b) Solicitantul se incadreaza in una din 
urmatoarele categorii: este Institutie 
publica sau asociatie, fundatie, 
federatie a persoanelor cu dizabilitati, 
sau a persoanelor afectate de boli 
cronice, asociatie comunitara, civica, 
patronala, sindicala, furnizor de 
servicii sociale, medicale, educationale 
sau operator economic care are cel 
putin o persoana cu dizabilitati 
angajata.

(7) Cererea de mscriere va fi insopta de 
urmatoarele documente:

a) Copie statut care sa justifice incadrarea 
m criteriile de eligibilitate, cerinta 
exceptata pentru institutiile publice;
b) Copie sentinta/hotarare judecatoreasca 
de mfiintare, cerinta exceptata pentru 
institutiile publice;
c) Copie certificat fiscal/certificat de 
identificare fiscala, exceptat pentru 
institutiile publice;
d) imputernicire deleg si act de identitate 
delegat.

(8) Comitetul de analiza a problemelor 
persoanelor cu dizabilitati are urmatoarele

aliante, reprezentate 
local), in lipsa unui 
astfel de mecanism, 
cuvantul "obligatia" 
ramana o figura de 
stil mtr-o exprimare 
juridica a legii, ceea 
ce conduce, inevitabil, 

perpetuareala
situatiilor 
neasumare 
responsabilitatii si m 
final la nerespectare a 
legii. Ca urmare, 
propunerile noastre 
vizeaza m buna parte 
acest obiectiv, de 
respectare reala a 
prevederilor 
incluse m lege.

de
a

deja

Exemple de articole 
de lege nerespectate 
de catre institutiile 
publice:
1. Art.20, alin
(1), conform careia 
autoritatile locale au 
obligatia de 
introduce criterii 
speciale 
alocare de locuinte 
din fondul public 
[locuinte sociale)

a

pentru
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atributii:
a) elaboreaza planul anual de masuri 
privind solutionarea problemelor 
persoanei cu dizabilitati in comunitate in 
baza neconformitatile din judet cu privire 
la nerespectarea legii 448 si propune 
masuri de corectare, responsabilitati, 
perioada de implementare, alte propuneri 
(parteneriate necesare/resurse externe 
necesare sau identificate pentru 
implementarea masurilor propuse, etc);
b) promoveaza participarea comunitara in 
procesul de intocmire a planului anual de 
masuri;
c) desemneaza reprezentanti in comisiile 
de receptie de lucrari mentionate de 
articolul 62, aliniatul (4), din randul 
persoanelor propuse de organizatiile 
neguvernamentale ale persoanelor cu 
handicap dizabilitati, reprezentate la 
nivelul comisiei.

(9) Planul anual de masuri este aprobat de plenul 
comitete de analiza a problemelor persoanelor 
cu dizabilitati cu majoritate simpla si este 
inaintat spre aprobarea consiliului judetean, dar 
si a consiliilor locale din judet, sau in atentia si 
informarea altor institutii de referinta 
mentionate in document.
(10) Planul anual de masuri este inaintat institutiei 
prefectului spre informare.
(11) Comitetul de analiza a problemelor persoanelor 
cu dizabilitati este deservit de un secretariat tehnic 
asigurat de directia de asistenta sociala si protectia 
copilului, care poate colabora cu alte institutii sau

pentru persoanele cu 
dizabilitati, ceea ce nu 
se intampla (nici 
macar la Oradea). 
(pentru sprijinirea 
solutionarii 
propunem 
introducerea 
Articolului 20,
aliniatul (5)).
2. Art.62 si 63, 
prin care institutiile 
publice, in principal, 
sunt obligate sa 
adapteze cladirile in 
mediu fizic, chiar si 
cele considerate
monument istoric, 
insa aceasta obligatie 
nu este respectata 
(nici macar in Oradea. 
Exemplu 1: chiar 
cladirea de control in 
asistenta sociala si a 
standardelor 
accesibilitate 
persoanelor 
dizabilitati, institutia 
AJPIS, care a fost 
reabilitata 
publicarea legii 448, 
nu este adaptata 
conform cerintelor 
legale si standardelor

de
a

cu

dupa
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organizatii pentru asigurarea resurselor necesare 
secretariatului tehnic.

m constructii. In acest 
caz nu se respectata 
nici macar articolul 
62 din lege.
Exemplul 2: AMAF 
Bihor dar chiar si 
Prefectura Bihor, 
institutia care trebuie 
sa supravegheze 
respectarea legii in 
teritoriu, in conditiile 
in care legea 448 a 
fost publicata acum 
15 ani).
Exemplul 3: cladirile 
publice renovate si 
reabilitate dupa anul 
2006, sunt in buna 
partea neadaptate.

Etc.: exemple 
pot continua si la alte 
sectiuni (sanatate, 
educatie...)

(12) Pentru organizarea activitatilor comitetului 
intre sesiunile de plen, sunt infiintate grupuri de 
lucru tematice cu organizare libera, in vederea 
intocmirii planului anual, monitorizarea stadiilor de 
implementare a masurilor cuprinse de plan, cat si 
pentru participarea la realizarea acestor.
(13) Comitetul de analiza a problemelor 
persoanelor cu dizabilitati dispune de o pagina 
web distincta pentru comunicare si consultarea 
publica a activitatii, care va publica urmatoarele 
informatii:

a) lista membrilor comitetului,
b) planul anual de masuri privind 
solutionarea problemelor persoanei cu 
dizabilitati in comunitate, in versiune 
consultativa si in versiune aprobata
c) raportul de activitate anual al comitetului
d) alte informatii de interes pentru 
persoanele cu dizabilitati, constatate de 
comitet.

3.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmant;

71. 77. La articolul 94, alineatele (1), (2) si (4) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins:
(1) Masurile de protectie a drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati sunt centrate pe nevoile beneficiarului si

77. La articolul 94, alineatele (1), (2) si (4) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(1) Masurile de protectie a drepturilor persoanelor 
cu dizabilitati se finanteaza din urmatoarele surse: Amendamentul este
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se finanteaza din urmatoarele surse:
a) bugetul de stat, cu precadere din veniturile
constituite din taxele percepute conform art 78 alin.

efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila.

conform
a) bugetul de stat, cu precadere din veniturile
constituite din sumele colectate conform art. 78 
alin. (3);
b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti;
c) bugetul local al comunelor, oraselor si 
municipiilor;
d) contributii lunare de intretinere a persoanelor 
cu handicap care beneflciaza de servicii sociale in 
centre;
e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
f) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile 
legii.
(2) Pentru a garanta primirea de catre persoanele cu 
dizabilitati a sumelor reprezentand prestatii sociale, 
acestea vor fi constituite numai din sume provenind 
de la bugetul de stat si vor fi gestionate de Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale, prin agenfiile pentru 
plaj;! §i inspecfie sociala judefene, respectiv a 
municipiului Bucure§ti.
(4) Pentru anumite servicii sociale furnizate 
persoanelor cu dizabilitati, se pot percepe taxe, in 
conditiile stabilite de furnizorii de servicii sociale 
public! sau privati acreditati, cu avizul Autoritatii 
pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.”

(3);
b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti;
c) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;
d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa.

avizului

privind
e] donatii, sponsorizari si alte surse, m conditiile legii. 
(2) Pentru a garanta primirea de catre persoanele cu 
dizabilitati a sumelor reprezentand prestatii sociale, 
acestea vor fi constituite numai din sume provenind de 
la bugetul de stat si vor fi gestionate de Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale, prin agenfiile pentru 
plafi §i inspec^ie sociala judefene, respectiv a 
municipiului Bucure§ti.
(4) Pentru anumite servicii sociale furnizate 
persoanelor cu dizabilitati, se pot percepe taxe, m 
conditiile stabilite de furnizorii de servicii sociale 
public! sau privati acreditati, cu avizul Autoritatii 
pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.'’

Autori amendamente: 
membhi Comisiei 
pentru invatamant;

72. 78. La articolul 94, alineatul [3] se abroga. La articolul 94, alin. (3) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(3) Nivelul contributiei lunare de intretinere 
datorate de adultii cu dizabilitati asistati in centre 
sau de sustinatorii acestora, precum si metodologia 
de stabilire a acesteia se aproba prin ordin al 
ministrului muncii si justitiei sociale. Nivelul 
contributiei datorate de adultii cu dizabilitati

Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila. 
Initiatorul propune o 
limita stabilita prin 
lege a contributiei

conform
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asistati in centre nu va putea depasi 60% din 
veniturile proprii lunare ale acestuia.

lunare datorate de 
adultul cu dizabilitati 
aflat m centre.
Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

73. 79. Articolul 94^ se abroga. Se elimina. Articolul 
reintroduce m textul 
legii.
Amendamentul este 
efectuat 
avizului CES si in 
urma consultarilor cu 
societatea civila.

941 se

conform

Autoh amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

80. Articolul 94^ se abroga.74. Se elimina. reintroduce 
articolul 94^ m textul 
legii.

Se

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru fnvdtamdnt;

82. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
[1) Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu 
Dizabilitati finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza anual 
programe de interes national care au ca scop 
integrarea, incluziunea sociala si profesionala a

75. 82. La articolul 96, alineatele (1] si (3] se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
„ (1) Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu 
Dizabilitati finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza 
anual programe de interes national care au ca scop 
integrarea, reintegrarea, incluziunea sociala si

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislativa._________

avizului

privind
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persoanelor cu dizabilitati, precum si cresterea calitatii 
vietii acestora.

profesionala a persoanelor cu dizabilitati, precum si 
cresterea calitatii vietii acestora.

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

(3) Programele de interes national prevazute la alin. 
(1] se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii si 
Solidaritatii Sociale, pe baza fundamentelor elaborate 
de Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu 
Dizabilitati. 

(3} Programele de interes national prevazute la alin. 
(1) se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii 
si Solidaritatii Sociale, pe baza fundamentarilor 
elaborate de Autoritatea pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati.

76. 85. La articolul 100, alineatul [1] se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se 
sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3), art. 11 
alin. (2], art. 15 alin. [1), cu amenda de la 10.000 lei la 
20.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 16-22, art. 23 alin.
(I] , (2], (3] si (4], art. 24 alin. (1] - (6), art. 27 alin. (1) 
si (2], art. 28, art. 30, art. 31, art. 331, art. 32 alin. (2), 
art. 33 alin. [1) - [3), art. 34 alin. [3] si (4], art. 37, art. 
39, alin. (1], art. 40 alin. (1], art. 42 alin. (5), art. 44, art. 
46, art. 47, art. 471 alin (1), art. 51, art. 54 alin. (1] - [2), 
art. 55 alin. [1) si (2), art. 61-64, art. 65 alin. (1], [2] si 
(5], art. 66-68, art. 69 alin. (1], art. 70, art. 71, art. 72, 
alin. (1), art. 74, art. 75 alin. [2), art. 76 si art. 78 alin
[II) , alin (12) si alin. (6), cu amenda de la 10.000 lei la 
25.000 lei;

85. La articolul 100, alineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

avizului

privind

- litera b) se modifica astfel:
b) nerespectarea dispozitiilor art. 16-22, art. 23 alin. 
(1), (2), (3) si (4), art. 24 alin. (1) - (6), art. 27 alin.
(1) si (2), art. 28, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2), art. 
33 alin. (1) - (3), art. 33L art. 34 alin. (3) si (4), art. 
37, art. 39, alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (5), 
art. 44, art. 46, art. 47, art. 47^ alin (1), art. 51, art. 54 
alin. (1) - (2), art. 55 alin. (1) si (2), art. 61, 62, 64, 
art. 65 alin. (1), (2) si (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), 
art. 70, art. 71, art. 72, alin. (1), art. 74, art. 75 alin.
(2) , art. 76 si art. 78 alin (1^), alin (l^) si alin. (6), cu 
amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;
- se introduce litera b^) cu urmatorul cuprins:
b^) nerespectarea dispozitiilor art.63 alin.(l)-(3) cu 
amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;

Autori amendamente: 
.membrii Comisiei 
pentru invdtdmdnt;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 78 alin. (2) si (3), cu 
amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei;
d) nerespectarea dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b), cu 
amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;
e) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu

63



amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;
f) nerespectarea conditiilor de autorizare m timpul 
functionarii ca unitate protejata autorizata, cu amenda 
de la 25.000 lei la 50.000 lei si retragerea autorizatiei 
de functionare;
g) parcarea alter mijloace de transport pe locurile de 
parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn 
international pentru persoane cu dizabilitati, cu 
amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei si ridicarea 
mijlocului de transport de pe locul de parcare 
respectiv;
h) propunerea de mcadrare, mcadrarea in grad si tip de 
dizabilitati a unei persoane, cu incalcarea criteriilor 
medico-psihosociale aprobate prin ordin comun al 
ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului 
sanatatii, cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei."

- litera h) se modifica astfel:
h] propunerea de mcadrare, incadrarea in grad si tip 
de dizabilitati a unei persoane, cu incalcarea 
criteriilor medico-psihosociale aprobate prin ordin 
comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale 
si al ministrului sanatatii, cu amenda de la 30.000 lei 
la 100.000 lei."

77. La articolul 100, dupa alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(2i), cu urmatorul cuprins:
"{2^) Constatarea contraventiilor si aplicarea 
amenzilor contraventionale prevazute la alin.(l) 
lit.bl] se fac de catre persoanele cu atribu^ii de 
control din cadrul Inspectoratului de Stat in 
Constructii - I.S.C.".

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatamant;

78. Art. III. - Registrul electronic de facilitare a angajarii 
persoanelor cu dizabilitati, aflate m cautarea unui loc 
de munca, prevazut la art.74 alin.(l) lit.e] din Legea 
nr.448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
inclusiv cu cele aduse prin prezentul act normativ, se 
infiinteaza m termen de 6 luni de la intrarea in vigoare 
a prezentei legi.

Art. III. - Registrul electronic de facilitare a angajarii 
persoanelor cu dizabilitati, aflate in cautarea unui loc 
de munca, prevazut la art.74 alin.(l) lit.e) din Legea 
nr.448/2006, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin 
prezenta lege, se infiinteaza in termen de 6 luni de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi.

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii 
24/2000 
normele de tehnica 
legislative.

avizului

privind

Autori amendamente: 
m embrii Comisiei
pentru fnvatamdnt;

79. Art. IV. - Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. Amendamentul este
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15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare a 
tarifului de trecere pe re^eaua de drumuri na^ionale 
din Romania, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 
424/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 
modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La alineatul [1), litera a), dupa punctul (xii), se 
introduce un nou punct, (xiii], cu urmatorul cuprins: 
„(xiii) persoanele cu dizabilitati, precum §i mso5;itorii 
sau, dupa caz, asisten^ii personali ai acestora, 
detinatori de autoturisme.”

efectuat in urma 
consultarilor 
reprezentanp 
institutiilor/organizat 
iilor de profil

cu
ai

1. La alineatul (1], litera a), dupa punctul (xii], se 
introduce un nou punct, pet. (xiii], cu urmatorul 
cuprins:
„(xiii] persoanele cu dizabilitati, precum §i inso^itorii 
sau, dupa caz, asistenfii personali ai acestora,
respectiv asistentii personali profesionisti
dejinatori de autoturisme."

Autori amendamente: 
memhrii Comisiei 
pentru mvdtdmant;

Art. V.- Articolul 22 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1,
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (l^] se introduce se introduce un 
nou alineat, fl^], cu urmatorul cuprins:

80.

nr.688 din 10 septembrie 2015, cu Autori amendamente: 
m em brii Com isiei
pentru mvatamdnt;1. Dupa alineatul [V)-se introduce un nou alineat, 

alin. (12], cu urmatorul cuprins:

81. Art. VII. - Pentru respectarea obligatiilor prevazute la 
art. 19 din Legea nr.448/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin 
prezentul act normativ, Ministerul Educatiei m 
colaborare cu Directiile generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, stabilesc necesarul 
de profesori de sprijin si itineranti si organizeaza 
concursuri pentru ocuparea posturilor.

Art. Vll. - Pentru respectarea obligatiilor prevazute la 
art. 19 din Legea nr.448/2006, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta lege, Ministerul Educatiei 
m colaborare cu Directiile generale de asistenta 
sociala si protectia copilului judetene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 
stabilesc necesarul de cadre didactice de sprijin $i 
itinerante si organizeaza concursuri pentru 
ocuparea posturilor.

Conform 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
k/2000
normele de tehnica 
legislative.

avizului

privind

Autori amendamente: 
membrii Comisiei 
pentru invatdmant;

82. Art.VIll. - Obligatiile prevazute la art. 62 alin.(l] si 
(2] din Legea nr.448/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin

Conform avizului 
Consiliului Legislativ 
si prevederilor Legii
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prezentui act normativ, se executa m termen de 1 an 
de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

24/2000 privind 
normele de tehnica 
legislativa.

83. Art.IX. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se 
abroga litera a) a alineatului [1) al articolului 115 din 
Legea nr. 272/2004 privind protec5:ia §i promovarea 
drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 159 din 5 martie 2014, cu 
modificarile $i completarile ulterioare.

84. Art. VIII. - Legea nr. 448/2006 privind protecfia §i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1 din 3 
ianuarie 2008, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va 
fi republicata in Monitorul Oficial, Partea I, dandu-se 
textelor o alta numerotare.

Art. X. - Legea nr. 448/2006 privind protectia ?! 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1 din 
3 ianuarie 2008, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, 
va fi republicata in Monitorul Oficial, Partea I, dandu- 
se textelor o noua numerotare.

Ca urmare 
renumerotarji.

a
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