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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

(PL.X.193/ 2006) 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.PL.X.193/22 martie 2006, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere şi 

avizare, proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PL.X.193/ 2006). 

 Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie, în şedinţa din 12 

aprilie 2006. Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât să elibereze 

aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat, cu amendamentele 

formulate în Anexă. 

 

 PREŞEDINTE           SECRETAR 
     Lia Olguţa Vasilescu                                     Nicolae Bănicioiu 
 
 
 
                                  Expert 
        Mînzu Ioana Florina 
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                ANEXA 

 
Amendamente 

asupra proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
(PL.X.193/ 2006) 

 
 
Nr. 
Crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(Autorul amendamentelor)  

 

Motivare 

1.    Art.4. - Autorităţile publice, 
furnizorii de servicii sociale, 
reprezentanţii societăţii civile, 
precum şi persoanele fizice şi 
juridice responsabile de aplicarea 
prezentei legi au obligaţia să 
promoveze, să respecte şi să 
garanteze drepturile persoanei cu 
handicap, stabilite în concordanţă cu 
prevederile Cartei Sociale Europene 
revizuite, adoptată la Strasbourg la 
13 mai 1996, ratificată prin Legea 
nr.74/1999, precum şi cu celelalte 
acte interne şi internaţionale în 
materie la care România este parte. 

    Art. 4 - Autorităţile publice, 
furnizorii de servicii sociale, 
reprezentanţii societăţii civile, precum 
şi persoanele fizice şi juridice 
responsabile de aplicarea prezentei legi 
sunt obligate să respecte, să promoveze 
şi să garanteze drepturile persoanei cu 
handicap, în concordanţă cu 
prevederile Cartei Sociale Europene 
revizuite, adoptată la Strasbourg la 13 
mai 1996, ratificată prin Legea nr. 
74/1999, Regulile Standard ale 
Naţiunilor Unite, precum şi cu 
celelalte acte interne şi internaţionale în 
materie la care România este parte. 

        Pentru o trimitere mai 
cuprinzătoare la normele 
internaţionale în materie. 



 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

2. Art.7. - (1) Promovarea şi 
respectarea drepturilor persoanelor 
cu handicap revin, în principal, 
familiei sau reprezentantului legal 
al persoanei cu handicap, 
autorităţilor administraţiei publice 
locale unde îşi are domiciliul sau 
reşedinţa persoana cu handicap şi, 
în subsidiar, respectiv 
complementar, autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi 
societăţii civile. 
 

          Art. 7 – (1) Promovarea şi 
respectarea drepturilor persoanelor cu 
handicap revin, în principal, 
autorităţilor administraţiei publice 
locale unde îşi are domiciliul sau 
reşedinţa persoana cu handicap şi, în 
subsidiar, respectiv complementar, 
autorităţilor administraţiei publice 
centrale, societăţii civile şi familiei sau 
reprezentantului legal al persoanei 
cu handicap. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

      Este o succesiune mai 
logică, deoarece este vorba 
nu de exercitarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, ci 
de respectarea acestora. 

3.      Art. 11 – (1) În vederea asigurării 
asistenţei de recuperare/reabilitare, 
persoanele cu handicap au dreptul la: 

    a) dispozitive de protezare în 
domeniul ORL, dispozitive pentru 
protezare stomii, dispozitive pentru 
incontinenţă urinară, proteze pentru 
membrul inferior, proteze pentru 

Art. 11 – (1) În vederea asigurării 
asistenţei de recuperare/reabilitare, 
persoanele cu handicap au dreptul la: 
 
     a) dispozitive de protezare în 
domeniul ORL, dispozitive pentru 
protezare stomii, dispozitive pentru 
incontinenţă urinară, proteze pentru 
membrul inferior, proteze pentru 

      Formularea este mai 
cuprinzătoare. 



membrul superior, dispozitive de 
mers/ deplasare, orteze, încălţăminte 
ortopedică, dispozitive pentru 
handicap vizual, implanturi cardiace, 
materiale igienico-sanitare pentru 
persoanele cu incontinenţă urinară, 
conform Contractului - cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate; 

membrul superior, dispozitive de mers/ 
deplasare, cărucioare, cadru de mers, 
triciclete de mers trepiede, cârje, 
cotiere, baston, orteze, încălţăminte 
ortopedică, dispozitive pentru handicap 
vizual, implanturi cardiace, dispozitive 
de adaptare a autovehiculelor şi 
materiale igienico-sanitare pentru 
persoanele cu incontinenţă urinară: 
cateter lubrifiat, absorbante, conform 
Contractului - cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de 
sănătate; 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

4.        Art. 23 - (1) Persoanele cu 
handicap beneficiază de protecţie 
împotriva neglijării şi abuzului, 
indiferent de locul unde acestea se 
află.   

     Art. 23 - (1) Persoanele cu handicap 
beneficiază de protecţie împotriva 
neglijării şi abuzului, indiferent de 
locul unde acestea se află: la 
domiciliu, în centre de zi sau 
rezidenţiale publice sau private. 
 
     După alin. (1) al art. 23 se 
introduc 3 alineate noi, cu următorul 

Rapoartele internaţionale 
semnalează neîndeplinirea 
următoarelor standarde: 
- Protecţia împotriva 
detenţiei arbitrare:  Dreptul 
unui individ la libertate poate 
fi îngrădit în condiţii limitate 
şi în conformitate cu o 
procedură prevăzută de lege.  



cuprins: 
 
       (11) Pentru asigurarea protecţiei 
împotriva abuzului şi neglijării 
persoanei cu handicap, Guvernul 
înfiinţează un organism de control în 
care sunt incluşi  reprezentanţi ai 
Agenţiei Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap şi ai  ONG-urilor 
persoanelor cu handicap şi de 
apărare a drepturilor omului. 
     (12) Acest organism controlează 
aplicarea procedurilor de 
restricţionare în instituţiile în care se 
află persoane sub îngrijirea sau 
custodia statului. Este interzisă 
restricţionarea fără acordul 
reprezentantului legal al persoanei 
cu handicap. 
 
     (13) Organismul de control 
investighează  plângerile referitoare 
la încălcarea drepturilor omului 
pentru persoanele cu handicap. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 

- Condiţii de viaţă adecvate: 
Standardele CPT prevăd 
„asigurarea unor necesităţi 
minimale de viaţă trebuie 
garantată întotdeauna în 
instituţii în care se află 
persoane aflate sub îngrijirea 
sau custodia Statului.”  
 



Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 
5. Art. 24 – Persoanele cu handicap 

grav sau accentuat beneficiază de 
următoarele facilităţi fiscale: 

a) scutire de impozit pe 
veniturile din salarii; 

b) scutire de la plata impozitului 
pe clădire şi teren; 

c) scutire de la plata taxei asupra 
autoturismelor, motocicletelor cu 
ataş şi mototriciclurilor, adaptate 
handicapului; 

d) scutire de la plata taxei pentru 
eliberarea autorizaţiei de funcţionare 
pentru activităţi economice şi viza 
anuală a acestora; 
    e) scutire de la plata taxei 

hoteliere. 

Art. 24 – Persoanele cu handicap grav 
sau accentuat beneficiază de 
următoarele facilităţi fiscale: 

 
 
 

a) – e) Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   f) Scutirea de la plata taxei de 
timbru şi a cheltuielilor  notariale. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru 
Andea, Mircea Valer Puşcă, Alecsandru 
Ştiucă) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Este o facilitate necesară 
persoanelor cu handicap. 

6.     Art. 47 – (4) Admiterea unei 
persoane cu handicap într-un centru 

     Art. 47 – (4) Admiterea unei 
persoane cu handicap într-un centru 

 



rezidenţial, cu excepţia celui 
prevăzut la alin. (3) lit. e), se face în 
cazul în care acesteia nu i se pot 
asigura protecţia şi îngrijirea la 
domiciliu sau în cadrul altor servicii 
din comunitate. 

rezidenţial, cu excepţia celor prevăzute 
la alin. (3) lit. e) şi lit. g), se face în 
cazul în care acesteia nu i se pot 
asigura protecţia şi îngrijirea la 
domiciliu sau în cadrul altor servicii 
din comunitate. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

7.     Art. 54 – (4) Adultul cu handicap 
beneficiază în condiţiile prezentei 
legi de următoarele prestaţii sociale: 

    a) indemnizaţie lunară, indiferent 
de venituri: 
1. în cuantum de 179 lei (RON), 
pentru adultul cu handicap grav;  
2. în cuantum de 147 lei (RON), 
pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
 
 
 
 
 
   b) buget personal complementar 

          Art. 54 – (4) Persoanele adulte 
cu handicap beneficiază în condiţiile 
prezentei legi de următoarele prestaţii 
sociale:  
     a) indemnizaţie lunară, indiferent de  

e venituri: 
1. în procent de 75% din salariul 

minim brut pe ţară, pentru adultul cu 
handicap grav; 

2. în procent de 50% din salariul 
minim brut pe ţară, pentru adultul cu 
handicap accentuat; 

3. în procent de 25% din salariul 
minim brut pe ţară, pentru adultul cu 
handicap mediu; 

 
b) buget personal complementar 

 
 
 
 
 
 
        Este o corelare mai 
firească cu evoluţie salariilor 
şi preţurilor. 



lunar, indiferent de venituri: 
1. în cuantum de 80 lei (RON), 
pentru adultul cu handicap grav; 
 
2. în cuantum de 60 lei (RON), 
pentru adultul cu handicap 
accentuat; 
3. în cuantum de 30 lei (RON), 
pentru adultul cu handicap mediu. 

lunar, indiferent de venituri: 
1. în procent de 50% din salariul 

minim brut pe ţară, pentru adultul cu 
handicap grav; 

2. în procent de 35% din salariul 
minim brut pe ţară, pentru adultul cu 
handicap accentuat; 
   3. în procent de 10% din salariul 
minim brut pe ţară, pentru adultul cu 
handicap mediu. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

8. ---       După art. 72 se introduce un 
articol nou cu următorul cuprins: 
          Art. 72 bis – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării stabileşte 
măsuri privind egalitatea de şanse 
pentru persoanele cu handicap, 
asigurând, acolo unde este necesar, 
suport adiţional adaptat nevoilor 
adulţilor cu handicap, sprijinind 
accesul acestora în unităţile şi 
instituţiile de învăţământ superior. 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
iniţiază programe de educaţie 

Toate marile universităţi din 
UE au compartimente şi 
programe speciale de 
sprijinire a studenţilor cu 
dizabilităţi, adaptate nevoilor 
specifice ale acestora: de 
exemplu, studenţi cu 
sindrom Asperger, dislexie, 
disgrafie etc. Universităţile 
din România nu au încă un 
astfel de departament. În 
proiect apare pasager la art. 1 
aliniatul (3) acest subiect, dar 



permanentă a adulţilor cu handicap 
şi asigură suport adiţional adaptat 
nevoilor lor. 
 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

apreciem că e necesară 
accentuarea nevoii de 
educaţie permanentă pentru 
persoanele cu handicap de 
dezvoltare. 

9. 

--- 

          După lit. l) alin. (2) art. 72 se 
introduce o nouă literă, lit. m) cu 
următorul conţinut:  
 
     m) Iniţiază programe specifice ce 
stimulează creşterea participării pe 
piaţa muncii a forţei de muncă din 
rândul grupurilor dezavantajate, 
supuse riscului major de 
marginalizare socială: scheme de 
angajare suportivă, subvenţii în 
primele luni de angajare, reţea de 
agenţii specializate de plasare a 
forţei de muncă cu handicap etc. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

           
 
 
 
 Prevederea e cuprinsă şi în 
Memorandumul comun în 
domeniul incluziunii sociale 
(JIM), UE – România, 
semnat în iunie 2005, la 
capitolul „Promovarea 
incluziunii sociale şi a 
accesului egal pe piaţa 
muncii” ca obiectiv al 
planului de combatere activă 
a excluziunii sociale. 
 

10.      După alin. (2) al art. 73 se 
introduce un nou alineat cu 

        Reglementarea se referă 
la persoanele cu handicap 



--- 

următorul cuprins: 
 
     (3) Convenţii individuale se pot 
încheia şi între centrele de zi sau 
atelierele protejate şi persoanele cu 
handicap care lucrează în aceste 
centre, în cazul în care venitul lunar 
realizat de acestea este sub nivelul 
salariului minim pe economie.  
 
 
 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru 
Andea, Mircea Valer Puşcă, Alecsandru 
Ştiucă) 

mintal care lucrează în 
atelierele protejate din  
cadrul centrelor de zi publice 
sau private, produsul muncii 
lor este vandabil, însă 
veniturile obţinute sunt mici, 
în aşa fel încât nu li se poate 
asigura salariul minim pe 
economie. În aceste condiţii, 
conform Codului Muncii, nu 
pot fi angajate cu contract de 
muncă, convenţia individuală 
fiind singura soluţie. 
 

11.              Art. 74 – (3) Autorităţile şi 
instituţiile publice, persoanele 
juridice publice sau private, care nu 
angajează persoane cu handicap în 
condiţiile prevăzute la alin.(2), pot 
opta pentru îndeplinirea uneia dintre 
următoarele obligaţii: 
   a) să plătească lunar către bugetul 
de stat o sumă reprezentând 50% 
din salariul de bază minim brut pe 

     Art. 74 – (3) Autorităţile şi 
instituţiile publice, persoanele juridice 
publice sau private care nu angajează 
persoane cu handicap în condiţiile 
prevăzute la alin. (2) pot opta pentru 
îndeplinirea uneia dintre următoarele 
obligaţii: 
     a) sa plătească lunar către bugetul 
de stat o suma reprezentând salariul de 
bază minim brut pe ţară înmulţit cu 

Procentul de 30% nu se 
regăseşte în nici o legislaţie 
europeană şi existenţa 
acestuia reduce simţitor 
probabilitatea ca o companie 
să contracteze servicii sau să 
achiziţioneze produse 
realizate de persoanele cu 
dizabilităţi. Acest procent nu 
cadrează cu filozofia 



ţară înmulţit cu numărul de locuri 
de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap;   

 

numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap; 
 
 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

incluziunii – printr-o simplă 
operaţiune contabilă 
companiile au „rezolvat” 
integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi. 
 

12. Art.88. - (1) Se înfiinţează, pe lângă 
Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Comitetul 
de analiză a problemelor 
persoanelor cu handicap cu rol 
consultativ, în următoarea 
componenţă: 
   a) preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap; 
   b) preşedintele Consiliului 
Naţional al Dizabilităţii din 
România; 
   c) reprezentant al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului; 
   d) reprezentant al  Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

Art.88. - (1) Se înfiinţează, pe lângă 
Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, Comitetul de 
analiză a problemelor persoanelor cu 
handicap cu rol consultativ, în 
următoarea componenţă: 
 
 
 
 
 

a) – f) Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   e) reprezentant al Ministerului 
Sănătăţii; 
   f) reprezentant al unei organizaţii 
neguvernamentale pentru protecţia 
drepturilor omului; 
      g) reprezentanţi ai organismelor 
administraţiei publice centrale şi/sau 
locale, precum şi ai altor organisme 
de drept public sau privat din 
domeniu, cu statut de membri 
nepermanenţi, în funcţie de 
problemele ce urmează a fi 
soluţionate. 

 
 
 
 
 

      g) reprezentanţi ai asociaţiilor 
naţionale pe tip de handicap, 
membrii ai Consiliului Naţional al 
Dizabilităţii, 
 reprezentanţi ai organismelor 
administraţiei publice centrale şi/sau 
locale, precum şi ai altor organisme de 
drept public sau privat din domeniu, cu 
statut de membri nepermanenţi, în 
funcţie de problemele ce urmează a fi 
soluţionate. 

 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

 
 
 
 
 
      CNDR este format din 
asociaţii naţionale pe tipuri 
de handicap, experţi în 
domeniul lor de activitate, pe 
problematica specifică. De 
aceea, când se soluţionează 
probleme specifice 
considerăm că este necesară 
prezenţa experţilor. 

13.     Art. 97 – (4) Sumele obţinute din 
aplicarea amenzilor se fac venit la 
bugetul de stat. 

     Art. 97 – (4) Sumele obţinute din 
aplicarea amenzilor se fac venit la 
bugetul local. 
 
(Amendament al domnilor deputaţi Petru Andea, 
Mircea Valer Puşcă, Alecsandru Ştiucă) 

         Este o măsură în 
concordanţă cu principiul 
descentralizării.  

 
 



 
 
   PREŞEDINTE           SECRETAR 
     Lia Olguţa Vasilescu                                                     Nicolae Bănicioiu  
 
 
 
 
                    Expert 
                                 Mînzu Ioana Florina 
 
 
 


