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Stimate Domnule Secretar General,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră mai sus menţionată, referitoare la Propunerea legislativa 
privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabiliiâţi şi 
aplicarea unor masuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituponalizorii, precum şi 
pentj'u modificarea şi completarea unor acte normative (6522/12.09.2022), vă comunicăm ’ 
următoarele:

Proiectul de lege are ca scop crearea cadrului pentru punerea în aplicare a măsurilor destinate 
accelerării procesului de dezinstituţionalizare şi sprijinirea autorităţilor publice locale pentru a 
preveni, respectiv limita instituţionalizarea ca parte din reformele prevăzute în Componenta 13 
- Refonne Sociale din Planul de Redresare şi Rezilienţă al României. Componenta 13 vizează 
Reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi (R2.) prin intrarea în 
vigoare a Legii pentm susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu 
dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.

Astfel, odată cu ratificarea Convenţiei ONU * s-a identificat nevoia de actualizare şi/sau definire 
şi tratare a unor noi concepte, măsuri şi acţiuni legate de domeniul dizabilităţi! având ca 
obiectiv asigurarea măsurilor de egalizare a şanselor şi de respectare a drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi.

Proiectul de lege prevede asigurarea mecanismului de guvemanţă la nivel central şi local, 
precum şi de finanţare a măsurilor sociale, cu accent pe furnizarea serviciilor sociale pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi de către furnizorii de sendcii sociale acreditaţi, conform legii, 
publici sau privaţi, numai în baza măsurilor de protecţie stabilite în cadrul procesului de 
evaluare în vederea încadrării în gradul de handicap. Autoritatea Naţională pentru Protecţia

’ Legea nr. 221/2010 pentm ratificarea Convenţiei privind drepturile pCTsoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New 
York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 
martie 2007 şi semnală de România la 26 septembrie 2007, publicată înMonitoml Oficial nr. 792/2010,
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Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi este numită să coordoneze procesul prin exercitarea 
prerogativelor stabilite în calitatea sa de organ de specialitate şi de mecanism de coordonare, 
conform art. 33^ pct. 1 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Cu titlu general, menţionăm faptul că în cazul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice 
centrale ori locale, Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vizează doar acele decizii emise sau reglementări adoptate, prin care acestea intervin 
în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa^, cu excepţia situaţiilor când 
asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.

Pe cale de consecinţă, faţă de textul propunerii legislative, vă comunicăm faptul că nu au fost 
identificate elemente care să contravină nonnelor de concurenţă sau de ajutor de stat, întrucât 
este eliminat avantajul economic prin faptul că finanţarea seivdciilor sociale se va realiza în 
baza unor standarde de cost'*, iar întreprinderile care oferă serviciile sociale vor fi selectate prin 
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

în situaţia în care se va identifica necesitatea specializării/fomiării personalului implicat în 
furnizarea acestor servicii sociale, pentru a elimina orice posibil avantaj economic, este necesar 
ca întreprinderile care oferă cursurile de fonnare să fie selectate prin intennediul unor proceduri 
competitive, transparente, nediscriminatorii, suficient mediatizate în care preţul/criteriul 
economic să reprezinte un criteriu esenţial de selecţie, la care pot participa toate entităţile care 
sunt considerate întreprinderi (publice sau private).

Vă asigurăm de întreaga noastră deschidere pentru o cât mai bună colaborare şi rămânem la 
dispoziţia dumneavoastră pentru orice alte detalii sau infomiaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie.

Bogdan M. CfflRIŢOIU 

PREŞEDINTE

Bogdan-MariuS; 2022.10.24 
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2 ??: Implementarea şi monitonz.area naţională - 1. Potrivit sistennilui lor de organizare, statele părţi vor de.semn.a unul sau mai multe
puncte de cf)iilact iti c-adrul Gu\'ernului pentru piubleine referitoai e la implementarea prezentei convenţii şi A’or acorda atenţia cuvenită stabilirii 
sau dcsenmăiii unui mecanism de coordonare in cadrul Guvernului pentru a facilita măsurile afcraile. In diferite sectoare şi la diferite niveluri. 
•'Acţiuni, precum limitarea libertăţii comerţului sau autonomia întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale, ori stabilirea de 
condiţii discriminatorii pentru activ’itatea întreprinderilor.
^ art. 23 alin. (I) din pioicctiil dc lege.
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