
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                                Bucureşti, 
                  pentru femei şi bărbaţi                    Nr. 45/142/12.04.2006 
 
                             
 

  A V I Z 
 

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

 In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (P.L.x.193/22 martie 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut proiectul de Lege  
menţionat  mai sus, în şedinţa din  12.04.2006. 
 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege în forma adoptată de Senat în şedinţa din 16 martie 2006, expunerea de 
motive precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1931/28.12.2005. 
  
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă, cu amendamente, a  proiectului de Lege.  
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Amendamente admise  

 
Nr. 
Crt. 

 

 
Text proiect Lege 

 

 
Amendamente propuse/Autorul 

 
Motivare 

 
1. 

 
 
 
 
Art.16 
(2) Prescolarii, elevii si studentii cu handicap 
au dreptul la locuri gratuite in tabere de 
odihna, o data pe an, indiferent de forma de 
invatamant. 
 

Alineatul (2) al art. 16 se modifică şi are  
următorul cuprins: 
 
Art. 16 
 (2) Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, 
împreună cu insotitorii, asistentii personali, 
asistentii personali profesionisti, după caz, au 
dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o dată 
pe an, indiferent de forma de invatamant. 
 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 
 

 
 
 
 
 
Deoarece foarte multe persoane cu 
handicap, care nu se pot descurca 
independent, obtin certificate de persoane 
cu handicap cu asistent personal,insotitor 
si este corect sa acordam dreptul la locuri 
gratuite in tabere si acestora.  
 

 
2. 

 
După alineatul (5) al articolului 21 se introduce 
un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 
 
Art. 21 
(6) Persoanele cu handicap grav cu asistenti 
personali pot opta pentru acordarea
echivalentului in lei a contravalorii legitimatiilor 
pentru transport urban cu mijloacele de transport 
in comun de suprafata si cu metroul. 

 

De drepturile prevăzute de art. 21 urmeaza 
sa beneficieze acele persoane cu 
handicap, insotitorii si asistentii personali 
din mediul urban unde regasim transportul 
in comun. Cei din mediul rural sunt 
discriminati, nebeneficiind de un astfel de 
drept. Majoritatea familiilor in care regasim 
persoane cu handicap grav, folosesc 
mijloace proprii de transport, taxiul (pentru 
transportul celor cu probleme la: scoala, 
medic etc.) pentru ca accesibilitatile in 
mijloacele de transport in comun nu sunt 
prezente. 

 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 
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3. 

 
 
 
 
 
Art.22. - (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiaza de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an 
calendaristic. 
 
 
 
 

 
Alineatul (1) al articolului 22 se modifică şi are 
următorul cuprins:  
 

Art. 22.-(1) Persoanele cu handicap grav beneficiaza 
de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu 
tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru 
transport fluvial, in limita a 12 calatorii dus-intors pe 
an calendaristic sau pot opta pentru acordarea 
echivalentului în lei a acestora, respectiv a 12 
calatori dus-intors a câte 400 km, sumele urmând 
a se acorda lunar. 
 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 

 
Persoanele cu handicap fizic grav cu 
asistent personal (copil, adult) din mediul 
rural si urban, in lipsa accesibilitatilor se 
deplaseaza la centre de recuperare, clinici 
specializate, centre balneo-climaterice, 
etc, cu mijloacele de transport auto 
(autoturismul familiei, rudelor, tertilor 
apropiati). O calatorie medie de 200 km 
dus, 200 km intors acopera nevoile lunare 
de deplasare a oricarei persoane cu 
handicap grav si a asistentului personal. 
Regasim multe persoane cu handicap grav 
in fotoliu rulant, care fac saptamanal 
dializa sau cu forme severe de cancer, 
care nu pot fi transportate cu trenul sau 
autobuzul, nevoile lor sub aspectul 
transportului, fiind sustinute de familiile 
apartinatoare. 
 

 
4. 

 
 
 
 
 

 
Articolul 24 se completează cu un alineat nou, 
alin. (2), cu următorul cuprins:  
 
Art.24. 
(2) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, 
fără capacitate de exercitiu, aflate in ingrijirea 
familiilor sau rudelor până la gradul IV, aduc 
următoarele facilitati acestora: 
a)Scutirea de la plata impozitelor pe clădire si pe 
teren pe perioada aflării in ingrijire; 
b)Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din 
salarii pentru asistentul personal, asistentul 
personal profesionist, dupa caz; 
c)Scutirea de la plata taxei asupra autoturismelor 
proprietate a familiilor apartinatoare; 
d)Scutirea de la plata taxei hoteliere atât pentru 
ele cât si pentru insotitorii, asistentii personali, 
asistentii personali profesionisti. 

 
 
 
 
 
Atât în institutii cât si in familii regasim 
persoane cu handicap fara capacitate de 
exercitiu si care niciodata nu pot fi 
proprietari, conducatori auto, 
întreprinzatori. Familiile apartinatoare 
depun eforturi deosebite privind ingrijirea 
acestora cu sacrificii financiare imense. 
Prin propunerea facuta consideram ca se 
realizeaza un echilibru si se elimina 
discriminarea (unul cu facilitati, altii, cei 
mai grav, fara). 
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Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 

 
5. 

 
 

 
După alineatul 4 al articolului 27 se introduce un 
nou alineat, alin. (5),  cu următorul cuprins:  
 
Art. 27.  
(5) Serviciile sociale destinate persoanelor cu 
handicap acordate de ONG-urile care sunt 
acreditate conform legii, generează urmatoarele 
facilitati: 
a) Scutirea de la plata impozitului pe cladire si a 
terenului pe care functioneaza serviciul social; 
b)Scutirea de la plata taxei asupra mijlocului de 
transport folosit pentru transportul persoanelor 
cu handicap in cadrul serviciului acordat. 
 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 
 

 
 
 
 
 
 
Multe ONG-uri au acreditat servicii pentru 
persoanele cu handicap in spatii proprii, 
avand mijloacele de transport proprii si 
sunt tratati ca agenti aconomici sau chiar 
mai rau. Prin ce au infaptuit sunt cu mult 
inaintea autoritatilor locale, autoritati care 
motivand lipsa banilor refuza parteneriatul 
public- privat. Pentru aceste ONG-uri 
facilitatile propuse reprezinta un minim 
acordat din partea acestor autoritati. 

 
6. 

 
 
 
 
 
Art.33. - (1)Pentru activitatea desfăşurată pe 
baza contractului individual de muncă, 
asistentul personal are următoarelor drepturi: 

a) Nu se modifică 
b) Nu se modifică 
c) Nu se modifică 
d) Nu se modifică 

 
După litera e) a alineatului (1) al articolului 33 se 
introduc două litere noi, literele f) si g), cu 
următorul cuprins: 
 
Art. 33.- (1) Pentru activitatea desfăşurată pe baza 
contractului individual de muncă, asistentul personal 
are următoarelor drepturi:  

f) Nu se modifică 
g) Nu se modifică 
h) Nu se modifică 
i) Nu se modifică 
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e) Nu se modifică 
 
 
 

 

j) Nu se modifică 
 
f) un spor de 15% calculat la salariu de baza 
pentru activitatea desfasurata printr-un contract 
permanent (24 de ore din 24) cu persoana cu 
handicap grav;  
g) un spor de 15% calculat la salariu de baza in 
cazul in care are in ingrijire si protectie cel putin 
doua persoane adulte cu handicap fizic grav sau 
accentuat. 
 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 
 

 
 
 
Acest spor de 15% este prevazut in Legea 
pentru asistentul profesional la art.43 
alin.(1), lit. b) si, conditiile fiind aceleasi, 
este corect sa nu se creeze diferentieri si 
sa fie acordat si asistentului personal. 
 

 
7. 

 
 

 
După alineatul 3 al articolului 33  se introduce un 
nou alineat, alin. (4),  cu urmatorul cuprins:   
 

(2) In situatia decesului persoanei asistate, 
contractul de munca inceteaza de drept, 
asistentul personal urmand a beneficia de 
ajutor de somaj, în condiţiile legii. 

 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 

 
Acest spor este pentru asistentul personal 
profesionist (vezi art. 43, lit. c) si este 
corect să se acorde si asistentului 
personal. Sunt familii cu două persoane 
adulte cu handicap, unele dintre ele sunt 
monoparentale, in situatii sociale la limita. 
Institutia asistentului personal este la fel de 
importanta ca si cea a asistentului 
personal profesionist mai ales ca 97% din 
persoanele cu handicap sunt 
neinstitutionalizate 
Legislatia actuala, vezi H.G. 463/2004 
care modifica H.G. 427/2001, nu permite 
intrarea in somaj a asistentului 
personal. 

 
8. 

 
 
 
Art.61 
(2) Persoanele cu handicap beneficiază de 
un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de 
parcare. Autovehicolul care transportă o 

 
Alineatul (2) al articolului 61 se modifică şi are 
următorul cuprins: 
  
(2) Persoanele cu handicap fara discernamant, 
tutorii acestora, la cerere, beneficiază de un card-
legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. 

 
 
 
 
Sunt multe persoane cu handicap care 
sunt transportate de familie sau rude. 
Multe dintre ele nu au capacitate de 
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persoană cu handicap, posesoare de card, 
beneficiază de parcare gratuită. 
 

Autovehiculul care transporta o persoana cu 
handicap, posesoare de card, beneficiaza de 
parcare gratuită. 
 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 

exercitiu, nu sunt conducatori auto si este 
corect ca familiile care ii ingrijesc sa 
beneficieze de card de parcare. 

 
9. 

 
 
Art.95.- Asociatia Nevazatorilor din Romania, 
Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din 
Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din 
Romania,Liga Nationala a Organizatiilor cu 
Persoanal Handicapat din Cooperativa 
Mestesugareasca, Consiliul National al 
Dizabilitatii din Roamiaa pot primi, in conditiile 
legii, subventii de la bugetul de stat prin 
bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoane 
cu Handicap, exclusiv in completarea 
veniturilor proprii. 

 
Articolul 95 se modifică şi are următorul cuprins: 
 
Art. 95.- Consiliul National al Dizabilitatii din 
Romania precum si Organizatii 
neguvernamentale din domeniul protectiei 
persoanelor cu handicap pot primi in conditiile 
legii: subventii de la bugetul de stat prin bugetul 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, exclusiv în completarea veniturilor 
proprii cât şi subvenţii de la bugetele locale. 
 
Autori:  
           Minodora Cliveti – deputată P.S.D. 
           Doina Dreţcanu – deputată P.S.D. 
           Cornelia Ardelean – deputată P.C. 
           Gheorghe Firczak – deputat Minorităţi 

 
 
 
In forma initiala sunt nominalizate strict 5 
persoane juridice, ONG-uri cu acelaş 
statut cu al multor ONG-uri sociale din 
Romania si nu dorim sa se promoveze 
discriminarea. Nominalizarea acestora va 
da de inteles ca ANPH-ul numai pe aceste 
ONG-uri le recunoste. Ele se regasesc cu 
reprezentantii Consiliului National al 
Dizabilitatii – Romania si devine de prisos 
mentinerea in textul de lege a celor 4  
ONG-uri 
 

 
 
               PREŞEDINTĂ,                                        

                          
 Minodora  CLIVETI                                  
 
            SECRETAR, 

                                                                                    
            Dan Horaţiu BUZATU               
 
                  Expert parlamentar,  
                  Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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