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 PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr.27/468/8 octombrie 2004 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu handicap 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap, trimis cu adresa nr.P.L.X - 432 din 30 iunie 2004. 
 

 Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte forma depusă în 10 septembrie 2004 cu nr.27/370, întrucât în şedinţa Camerei Deputaţilor 
din 20 septembrie 2004 s-a hotărât ca proiectul de lege să fie retrimis comisiei în vederea rediscutării lui, ţinând cont de solicitarea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap de a introduce unele precizări necesare, care nu au fost cuprinse în textul iniţial.  
 
La întocmirea prezentului raport de înlocuire, Comisia a avut în vedere propunerile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, în vederea eficientizării activităţii acestei instituţii. 
 

Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât se impune îmbunătăţirea activităţii din acest domeniu, ţinând cont şi de observaţiile 
reieşite din funcţionarea Autorităţii pe parcursul a mai mult de un an de zile. 

 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale, şi a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 
iunie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţie, republicată. 

 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
 
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Autorităţiii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap – d-l Valeriu Sălăjeanu, preşedinte şi d-l Liviu Teodorescu, consilier. 
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 4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 În urma rediscutării proiectului în şedinţa comisiei din 6 octombrie 2004, acesta a fost aprobat cu amendamente. 
 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

propunerii amendamentelor 
Camera 

decizională 
0 1 2 3 4 
 
1 

 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
Articolul 4, alineatul (1), litera v) 
„v) autorizează persoanele juridice de 
drept public sau privat, cu avizul 
Secretariatului General al Guvernului, să 
desfăşoare activităţi în domeniul 
protecţiei speciale a persoanelor cu 
handicap;” 
 

 
Se propune introducerea în Lege a unui text 
nou, ca punct 1, cu următorul cuprins: 
„1. La articolul 4 alineatul (1), litera v) va 
avea următorul cuprins: 
„v) autorizează persoanele juridice de drept 
public sau de drept privat, să desfăşoare 
activităţi în domeniul protecţiei speciale a 
persoanelor cu handicap şi să înfiinţeze 
centre-pilot, centre de îngrijire şi 
asistenţă, centre de recuperare şi 
reabilitare, centre de integrare prin 
terapie ocupaţională, centre de zi, precum 
şi alte tipuri de centre;” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

 
 
 
 
Este necesară înfiinţarea de instituţii 
private în domeniu, având în vedere 
numărul mic de centre pentru 
persoanele cu handicap, care să 
corespundă cerinţelor reformei. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
2 

 
1. După articolul 4 se introduc cinci 
articole noi, art.41 – 46, care vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.41. …………………………………”
 

 
Se propune reformularea textului ca punct 
2, după cum urmează: 
"2. După articolul 4 se introduc şase articole 
noi, art.41 – 46, care vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.41. …………………………………” 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

 
 
 
Pentru corectarea unei erori 
materiale. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
3 

 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
Articolul 8, alineatul (1) 
(1) Numărul maxim de posturi pentru 
aparatul central al Autorităţii este de 75, 
exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, 
iar pentru unităţile subordonate este de 
135. 
 

 
Se propune introducerea în Lege a unui text 
nou, ca punct 3, cu următorul cuprins: 
“3. La articolul 8, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
“(1) Numărul maxim de posturi pentru 
aparatul central al Autorităţii este de 78, 
exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, iar 
pentru unităţile subordonate este de 135.” 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

 
 
Modificarea se impune ca urmare a 
suplimentării numărului de posturi la 
comisia superioară de expertiză 
medicală a persoanelor cu handicap. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     

4 2. La articolul 9, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Comisia superioară se numeşte prin 
ordin de către preşedintele Autorităţii şi 
are următoarea componenţă: 
a) preşedinte, medic sau terapeut 
operaţional; 
b) doi medici specialişti, propuşi de 
Ministerul Sănătăţii, în funcţie de  

Se propune reformularea textului ca punct 
4, după cum urmează: 
“4. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
“Art.9. – (1) În structura Autorităţii 
funcţionează Comisia superioară de 
expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi, denumită în 
continuare Comisia superioară, cu activitate 
decizională în soluţionarea contestaţiilor la  

 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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 afecţiunea care produce handicapul;  
c) un psiholog;  
d) un reprezentant desemnat de 
organizaţiile neguvernamentale, care 
desfăşoară activităţi de protecţie specială 
a persoanelor cu handicap.  
e) un secretar, angajat prin concurs de 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap.” 
 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
Alineatele (3), (4) şi (5) 
(3) Preşedintele Comisiei superioare se 
angajează prin concurs, în condiţiile legii. 
(4) Ceilalţi membri ai Comisiei 
superioare au dreptul la o indemnizaţie de 
şedinţă. Cuantumul lunar brut al 
indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare 
membru al Comisiei superioare, nu poate 
depăşi cuantumul salariului mediu net pe 
economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică, corespunzător lunii 
ianuarie a fiecărui an, şi se acordă 
proporţional cu numărul de şedinţe la care 
a participat. 
(5) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei superioare se 
aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii, cu avizul Secretariatului 
General al Guvernului. 

certificatele de încadrare într-o categorie de 
persoane cu handicap, emise de comisiile 
judeţene sau ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
(2) Comisia superioară se numeşte prin ordin 
al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea 
componenţă: 
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă, interne sau sănătate publică, 
absolvent de cursuri de management în 
domeniul socio-medical cu durată de cel 
puţin un an; 
b) doi medici specialişti, propuşi de 
Ministerul Sănătăţii, în următoarele 
specialităţi, în funcţie de afecţiunea care 
produce handicapul: interne, chirurgie-
ortopedie,  oftalmologie, psihiatrie,  
neurologie; 
c) un reprezentant desemnat de Consiliul 
Naţional al Dizabilităţii din România;  
d) un psiholog sau un asistent social. 
(3) În cadrul comisiei superioare se pot 
constitui comisii de specialitate, în funcţie de 
afecţiunile care produc handicapul, prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii. 
(4) Preşedintele Comisiei superioare se 
angajează prin concurs, în condiţiile Legii 
nr.53/2003 – Codul muncii. 
(5) Membrii Comisiei superioare, cu 
excepţia preşedintelui, au dreptul la o 
indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar 
brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru 
fiecare membru al Comisiei superioare, nu 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru buna funcţionare a activităţii 
comisiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) a fost preluat de la poziţia 5 
din prezentul raport (punct 3 de la 
Senat). 
 
 
 
 
Întrucât s-a considerat că 
preşedintele Comisiei superioare de 
expertiză trebuie să fie angajat cu 
contract de muncă, ceea ce-i conferă 
mai multă stabilitate şi 
responsabilitate. 
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   poate depăşi 20% din indemnizaţia 
preşedintelui Autorităţii, şi se acordă 
proporţional cu numărul de şedinţe la care a 
participat în luna respectivă.  
(6) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei superioare se aprobă 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii. 
(7) Activitatea de secretariat a comisiei 
superioare este asigurată de un operator 
calculator şi doi secretari, angajaţi prin 
concurs, în condiţiile legii." 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

Pentru stimularea financiară 
corespunzătoare a membrilor 
comisiei care participă efectiv la 
şedinţele convocate. 
 
 
 
S-a introdus un alineat nou pentru a 
reglementa desfăşurarea activităţii de 
secretariat. 

 

     

 
5 

 
3. La articolul 9, după alineatul (2) se 
introduce un alineat nou, alin.(2)1, cu 
următorul cuprins: 
"(2)1 În cadrul comisiei superioare se pot 
constitui comisii de specialitate, în 
funcţie de afecţiunile care produc 
handicapul, prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii." 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă, întrucât a fost 
preluat la reformularea art.9, poziţia 
4 din raport. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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4. La articolul 11 alineatul (2), litera c) 
va avea următorul cuprins: 
"c) verifică realizarea accesibilităţilor de 
către autorităţile şi instituţiile care au 
această obligaţie, potrivit legii ;" 
 

Se propune reformularea textului ca punct 
5, după cum urmează: 
"5. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va 
avea următorul cuprins: 
"c) verifică realizarea obligaţiei legale a 
autorităţilor şi instituţiilor de a asigura 
accesibilitatea persoanelor cu handicap şi 
aplică sancţiunile prevăzute de lege;" 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

 
 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 

Camera 
Deputaţilor 



 

 6 

     

     
0 1 2 3 4 
 
7 

 
5. La articolul 11, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un 
Inspector Regional, numit pe bază de 
concurs de preşedintele Autorităţii. 
Inspectorul Regional are calitatea de 
ordonator terţiar de credite." 
 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

 
S-a considerat că formularea din 
textul orodonanţei este corect. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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6. La articolul 11, după alineatul (5) se 
introduc două alineate noi, alin.(5)1 şi 
(5)2, care vor avea următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un 
Inspector şef care se află în subordinea 
directă a Inspectoratului Regional. 
(5)2 Inspectorii şefi sunt numiţi pe bază 
de concurs de Preşedintele Autorităţii." 
 

 
Se propune reformularea textului ca punct 
6, după cum urmează: 
"6. La articolul 11, după alineatul (5) se 
introduc două alineate noi, alin.(5)1 şi (5)2, 
care vor avea următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un 
inspector care se află în subordinea directă a 
inspectorului-şef de la nivelul regional. 
(5)2 Inspectorii sunt numiţi pe bază de 
concurs organizat de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii." 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
alin.(5) al art.11. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
     

9 7. La articolul 11, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Inspecţiilor Regionale şi Judeţene se 
aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii, cu avizul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei." 
 

Se propune reformularea textului ca punct 
7, după cum urmează: 
"7. La articolul 11, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale inspecţiilor regionale se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei." 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

 
 
 
 
S-a eliminat sintagma "şi judeţene 
pentru corelare cu modificările 
propuse. 

Camera 
Deputaţilor 

     

 
10 

 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
Articolul 12, alineatul (4) 
 
(4) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale Institutului se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii, cu avizul 
Secretariatului General al Guvernului. 
 

 
Se propune introducerea în Lege a unui text 
nou, ca punct 8, cu următorul cuprins: 
"8. La articolul 12, alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
"(4) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale Institutului se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii." 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru buna funcţionare a comisiei. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     
     
     
     
     



 

 8 

     
0 1 2 3 4 
 

11 
 
8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) 
vor avea următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre 
a consiliilor judeţene, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi au următoarea 
componenţă: 
a) preşedinte, medic sau terapeut 
operaţional; 
b) vicepreşedinte, reprezentant al 
prefectului judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 
c) doi medici specialişti, în funcţie de 
afecţiunea care produce handicapul, 
propuşi de direcţia de sănătate publică 
judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti;  
d) un reprezentant desemnat de 
organizaţiile neguvernamentale, care 
desfăşoară activităţi de protecţie specială 
a persoanelor cu handicap. 
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi 
funcţionar public, face parte din structura 
de personal a serviciului public de 
asistenţă socială."  
 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
(9) Ceilalţi membri ai Comisiilor au 
dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.  

 
Se propune reformularea textului ca punct 9, după 
cum urmează: 
"9. La articolul 13, alineatele (7), (8) şi (9) vor 
avea următorul cuprins: 
"(7)  Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi au 
următoarea componenţă: 
a) un preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
interne sau sănătate publică, absolvent de 
cursuri de management în domeniul socio-
medical cu durată de cel puţin un an; 
b) doi medici specialişti, propuşi de direcţia de 
sănătate publică judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în următoarele 
specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce 
handicapul: interne, chirurgie-ortopedie,  
oftalmologie, psihiatrie, neurologie; 
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de 
protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu 
avizul Consiliului Naţional al Dizabilităţii din 
România; 
d) un psiholog sau un asistent social.  
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi funcţionar 
public, face parte din structura de personal a 
serviciului public de asistenţă socială.  
(9) Membrii Comisiilor au dreptul la o 
indemnizaţie de şedinţă, cu excepţia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru eficientizarea activităţii 
comisiei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întrucât s-a considerat că 
preşedintele Comisiei 
superioare de expertiză trebuie 
să fie angajat cu contract de 
muncă. 

Camera 
Deputaţilor 
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 Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor 
de şedinţă, pentru fiecare membru al 
Comisiilor, nu poate depăşi salariul 
mediu net pe economie, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică, 
corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, 
şi se acordă proporţional cu numărul de 
şedinţe la care a participat. 
 

preşedintelui. Cuantumul lunar brut al 
indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru 
al Comisiilor, nu poate depăşi 20% din 
indemnizaţia preşedintelui Consiliului 
judeţean, respectiv primarilor sectoarelor 
municipiului Bucureşti, şi se acordă proporţional 
cu numărul de şedinţe la care a participat în luna 
respectivă." 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Pentru stimularea financiară 
corespunzătoare a membrilor 
comisiei care participă efectiv 
la şedinţele convocate. 

 

     

 
12 
 

 
__ 

 
Se propune introducerea în Lege a unui text nou, 
ca punct 10, cu următorul cuprins: 
"10. La articolul 13, după alineatul (10) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins:  
"(11) Activitatea de secretariat a comisiilor 
judeţene şi a comisiilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti este asigurată de un 
operator calcutor şi de doi secretari, care fac 
parte din structura de personal a direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului din subordinea Consiliilor judeţene, 
respectiv consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti." 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii comisiilor. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     
     

     
     
     
     



 

 10 

     
0 1 2 3 4 
     

13 9. Articolul 15 va avea următorul 
cuprins: 
"Art.15. – Autoritatea, consiliile judeţene 
şi, respectiv, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a asigura condiţii 
corespunzătoare de funcţionare a 
Inspecţiilor Regionale şi Judeţene, astfel 
încât să se evite aglomeraţiile, 
tratamentul nedemn şi întârzierea 
rezolvării cererilor cetăţenilor, precum şi 
condiţii de accesibilitate pentru 
persoanele cu handicap." 
 

Se propune reformularea textului ca punct 11, 
după cum urmează: 
"11. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
"Art.15. – Autoritatea, consiliile judeţene şi, 
respectiv, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura 
condiţii corespunzătoare de funcţionare a 
inspecţiilor regionale, astfel încât să se evite 
aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi întârzierea 
rezolvării cererilor cetăţenilor, precum şi condiţii 
de accesibilitate pentru persoanele cu handicap." 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 
 
 
 
 
S-a eliminat sintagma "şi 
judeţene" pentru corelare cu 
modificările propuse în raport. 

Camera 
Deputaţilor 

     

 
14 

 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
Articolul 16 
Art.16. - Autoritatea utilizează un parc 
propriu de mijloace de transport, format 
din 3 autoturisme pentru aparatul propriu 
şi 10 autoturisme repartizate unităţilor 
subordonate. Consumul lunar normat de 
carburanţi se stabileşte potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare.  
 

 
Se propune introducerea în Lege a unui text nou, 
ca punct 12, cu următorul cuprins: 
"12. Articolul 16 va avea următorul cuprins: 
"Art.16. - Autoritatea utilizează un parc propriu de 
mijloace de transport, format din 4 autoturisme 
pentru aparatul propriu şi 55 autoturisme 
repartizate inspecţiilor regionale şi inspectorilor 
judeţeni. Consumul lunar normat de carburanţi se 
stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare." 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a răspunde necesităţilor 
de deplasare a personalului 
însărcinat cu activitate de teren 
în teritoriu. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare Camera 

decizională 
0 1 2 3 4 
 
1 

 
(din Ordonanţa nr.14/2003) 
 
Articolul 11, alineatul (3) 
(3) Inspecţiile vor funcţiona în 
actualele sedii ale inspectoratelor de 
stat teritoriale pentru persoanele cu 
handicap din judeţele corespunzătoare 
reşedinţei de regiune şi vor avea în 
patrimoniu toate bunurile mobile şi 
imobile ale acestora. 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"(3) Inspecţiile vor funcţiona în actualele sedii ale 
inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele 
cu handicap din judeţele corespunzătoare 
reşedinţei de regiune şi vor avea în patrimoniu 
toate bunurile mobile şi imobile ale acestora, iar 
pentru desfăşurarea activităţii în teritoriu, 
inspectorii judeţeni dispun de un spaţiu pentru 
birou pus la dispoziţie de către prefecturi, cu 
excepţia inspectorilor sectoarelor municipiului 
Bucureşti care îşi desfăşoară activitatea în 
sediul Inspecţiei Regionale Bucureşti." 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Se asigură cadrul logistic necesar 
desfăşurării activităţii la nivelul 
judeţului. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Inspectorii judeţeni funcţionează în 
baza unui regulament al Autorităţii 
şi nu este necesară reglementarea 
expresă a acestor prevederi în 
corpul legii. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
2 

 
5. La articolul 11, alineatul (5) va 
avea următorul cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un 
Inspector Regional, numit pe bază de 
concurs de preşedintele Autorităţii. 
Inspectorul Regional are calitatea de 
ordonator terţiar de credite." 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"5. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un Inspector Şef 
Regional, numit pe bază de concurs de 
preşedintele Autorităţii. Inspectorul Şef Regional 
are calitatea de ordonator terţiar de credite.". 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Denumire adecvată. 
 

b) Argumente pentru respingere: 
În cuprinsul dispoziţiilor legale 
privitoare la statutul şi salarizarea 
funcţionarilor publici nu se 
regăseşte funcţia publică de 
inspector regional, numai cea de 
inspector şef. 
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0 1 2 3 4 
 
3 

 
6. La articolul 11, după alineatul (5) 
se introduc două alineate noi, 
alin.(5)1 şi (5)2, care vor avea 
următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un 
Inspector şef care se află în subordinea 
directă a Inspectoratului Regional. 
(5)2 Inspectorii şefi sunt numiţi pe 
bază de concurs de Preşedintele 
Autorităţii." 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"6. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc 
două alineate noi, alin.(5)1 şi (5)2, care vor avea 
următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un Inspector 
care se află în subordinea directă a Inspectoratului 
Regional. 
(5)2 Inspectorii sunt numiţi pe bază de concurs de 
Preşedintele Autorităţii." 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Corelare cu alin.(5) de la acelaşi 
articol. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
O parte a amendamentului a fost 
admis; s-a considerat mai clară 
exprimarea  textului adoptat de 
comisie. 
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4 

 
7. La articolul 11, alineatul (6) va 
avea următorul cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Inspecţiilor Regionale şi 
Judeţene se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii, cu avizul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei." 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"7. La articolul 11, alineatul (6) va avea următorul 
cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Inspecţiilor Regionale 
se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu 
avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei." 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Inspecţiile judeţene nu există. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
O parte a amendamentului a fost 
admis; s-a considerat mai clară 
exprimarea textului adoptat de 
comisie. 

 
Camera 
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5 8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) 
vor avea următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin 
hotărâre a consiliilor judeţene, 
respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
au următoarea componenţă:  

Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) vor avea 
următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale  

 Camera 
Deputaţilor 

 a) preşedinte, medic sau terapeut ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi au   
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operaţional; 
b) vicepreşedinte, reprezentant al 
prefectului judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 
c) doi medici specialişti, în funcţie de 
afecţiunea care produce handicapul, 
propuşi de direcţia de sănătate publică, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
d) un reprezentant desemnat de 
organizaţiile neguvernamentale, care 
desfăşoară activităţi de protecţie 
specială a persoanelor cu handicap. 
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi 
funcţionar public, face parte din 
structura de personal a serviciului 
public de asistenţă socială." 

următoarea componenţă: 
a) preşedinte, medic sau terapeut operaţional; 
b) doi medici specialişti, în funcţie de afecţiunea 
care produce handicapul, propuşi de direcţia de 
sănătate publică, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de 
protecţie specială a persoanelor cu handicap;  
d) un secretar, funcţionar public, din structura 
de personal a serviciului public de asistenţă 
socială. 
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi funcţionar 
public, face parte din structura de personal a 
serviciului public de asistenţă socială." 
 

a) Argumente pentru susţinere: 
Componenţa adecvată a Comisiilor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că structura 
Comisiilor propusă în proiect este 
mai eficientă. 
 

     

 
Proiectul de lege a fost aprobat de comisie în forma propusă în prezentul raport, cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Pavel TODORAN 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 




